ح��������وزۀ
ری��اس��ت

ّ
معرفی آیت اهلل ریشهری به عنوان شخصیت علمی و محدث معاصر در اندونزی

اندونزی) ،ستودنی است ،و مشتاقانه
منتظر آثار تازهنشر هستند.
حج ��ت االس�ل�ام حکی ��م اله ��ی در
خص ��وص کیفیت ترجم ��ۀ آثار حدیثی
ب ��ه زب ��ان ماالی ��ی تصری ��ح ک ��رد :یک
گ ��روه ّ
مجرب ناظر علم ��ی و محتوایی
ب ��ر ترجم ��ۀ کتابه ��ای دارالحدی ��ث،
نظ ��ارت دارند و ترجمۀ آث ��ار ،به دقت
بازنگری میشود.
وی ب ��ا بیان ای ��ن که اس ��تقبال از آثار
حدیث ��ی در اندونزی چش ��مگیر اس ��ت،
بیان داش ��ت :در ص ��ورت موافقت آیت
یش ��هری ،کتابه ��ای جدیدی
اهلل ر 
ک ��ه در مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث تدوی ��ن
یش ��وند ،ب ��رای اس ��تفاده در کش ��ور
م 
اندون ��زی ،ب ��ه زب ��ان ماالی ��ی ترجمه و
منتشر شوند.
رئی ��س مرک ��ز اس�ل�امی در جاکارت ��ا ب ��ا
اش ��اره به ای ��ن ک ��ه تع ��داد کتابهای

گردآوری منابع حدیثی و فقهی تمامی مذاهب اسالمی در کتابخانۀ دارالحدیث ستودنی است
ش���یخ حس ��ام احم ��د رح ��ال ،عض ��و
هیئ���ت ّ
تجم ��ع علمای لبنان و ش ��یخ
نزار مط ��اوع ،خطیب و م � ّ
�درس معهد

احت ��رام ب ��ه ش ��هدا ،همچنی ��ن بازدید
از کتابخان ��ۀ ّ
تخصص ��ی حدی ��ث ،با
حجت االسالم والمس ��لمین دکتر ّ
سید

می���راث الش ��ریعة ،در تاری ��خ هجدهم
آذرم���اه ،ضمن حضور بر مزار ش ��هدای
گمن���ام در دارالحدی ��ث و ادای

مصطف ��ی مطه ��ری ،مدی ��ر ام ��ور بین
المل ��ل دارالحدی ��ث دی ��دار و گفتگ ��و
کردند.

در ابتدای این دیدار ،حجة االس�ل�ام
والمس ��لمین مطه ��ری ،بخشه ��ای
علمی
گوناگون مؤسسه و فعالیتهای ِ
هر بخش را به میهمانان معرفی کرد.
وی ب ��ا اش ��اره ب ��ه دو مجموع ��ۀ
دانش ��گاه و پژوهش ��گاه ،ب ��ه تش ��ریح
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رئی���س مرکز اس�ل�امی در
جاکارت ��ا ،برگزاری مراس ��م
رونمای ��ی از کتابه ��ای
حدیثی تألیف شده توسط
یش ��هری و
آی���ت اهلل ر 
پاسداش ��ت مق ��ام علمی و
جایگاه شخصیت حدیث
پژوهی ایشان را به عنوان
چه���رۀ محب ��وب در کش ��ور اندون ��زی
پیشنهاد داد.
حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین حکیم
الهی ،نمایندۀ مق ��ام ّ
معظم رهبری در
جنوب ش ��رق آس ��یا ،در تاری ��خ هفدهم
آذرماه ،با آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری
در مؤسسۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث
دیدار و گفتگو کرد.
رئی���س مرک ��ز اس�ل�امی در جاکارت ��ا ،با
اب���راز خرس ��ندی از این دیدار ،با اش ��اره
ب���ه گرای ��ش مس ��لمانان اندون ��زی ب ��ه
کتابه ��ای حدیث ��ی ،اظه ��ار داش ��ت:
کتابهای تألیف شده توسط آیت اهلل
یش ��هری در میان قشر تحصیلکرده
ر 
و علم���ای اندون ��زی ،طرفداران بس ��یار
دارد و از همی ��ن رو ،آث ��ار حدیث ��ی مورد
ّ
توجه است.
وی اف ��زود :اس ��تقبال از کتابه ��ای
ترجمه شده به زبان ماالیی(زبان مردم

حدیث ��ی ترجم ��ه ش ��ده در
کشور اندونزی قابل ّ
توجه
اس ��ت ،خاطر نش ��ان کرد:
طی مراس ��می در اندونزی
ب ��ا حض ��ور علم ��ای ای ��ن
کش ��ور از مق ��ام علمی آیت
یش ��هری ،هم ��راه با
اهلل ر 
رونمای ��ی از کتابه ��ای
تألیف شدۀ ایشان ،تجلیل شود.
آیت اهلل ریشهری ضمن قدردانی از
تالشهایی که در زمینۀ ترجمه و نش���ر
مع���ارف اهل بی���ت؟مهع؟ در دنیا صورت
میگی ��رد ،بر اهمی ��ت دق ��ت در ترجمه
تأ کید کرد.
آثار منتشر شدۀ آیت اهلل ریشهری به
زبان ماالیی در اندونزی عبارتاند از:
كیمیای ّ
محبت؛ حکمتنامۀ کودک؛
مراقب ��ات ش ��هر رمضان؛ النب ��ی الرحمه
من نظ ��رة الق ��رآن و حدی ��ث؛ منتخب
میزان الحکم ��ه ( 4جلد)؛ فرهنگنامۀ
المحبة فی کتاب و ّ
ّ
الس���نة؛ اهل
ادب؛
البیت فی قرآن و حدیث؛ زمزم عرفان؛
الدنی ��ا و اآلخ ��ره فی الق ��رآن و الحدیث؛
حکمتنام ��ۀ ج ��وان؛ منتخ ��ب حک ��م
النب ��ی؛ فرهنگنام ��ۀ مس ��جد؛ الصالة؛
فرهنگنام ��ۀ مهمان ��ی؛ حکمتنام ��ۀ
لقمان؛ منتخب نهج الذکر.
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بخشها و گروههای علمی مجموعۀ
دارالحدی ��ث پرداخ ��ت و حوزهه ��ای
دانشی در جریان را تشریح کرد.
ِ
مدیر ام ��ور بین المل ��ل دارالحدیث،
حوزههای تالش بین المللی مجموعه
و ارتباط ��ات دانش � ِ�ی دارالحدی ��ث را

میبینیم ،در حقیقت ،خدمتی به
تمام مذاهب و طوائف ّامت اسالمی
است.
ای ��ن عال ��م لبنان ��ی تصری ��ح ک ��رد:
نکت� �های که بی ��ش از هر چی ��زّ ،
توجه
مرا به خود جلب کرد ،رویکرد مؤسسه

ّ
الس���نة» گف���ت:
«م ��دارک فق ��ه اه���ل
مهمتری ��ن نکتهای ک���ه در این تالش
علمی به خوبی نمایان اس���ت ،درصد
باالی اش ��تراک فقهی در حوزۀ حدیث
اسالمی است.
وی خاطرنش���ان ک���رد :ای���ن کت���اب

ب ��ا فضاه ��ای علم ��ی جه ��ان اس�ل�ام و
دانش ��گاههای دیگ ��ر مورد اش ��اره قرار
داد.
شیخ حس ��ام احمد رحال نیز در این
دی ��دار ،ب ��ا اب ��راز قدردان ��ی از میزبان ��ی
مراکز علمی افزود :همنش ��ینی علما با
یکدیگ ��ر و ش ��نیدن س ��خنان مذاهب
ّ
از زب ��ان خودش ��ان ،مؤثرتری ��ن راه
همگرایی اندیشههای اسالمی است و
از مراجع ��ه به منابع مکتوب و مطالعۀ
کتابه ��ای علم ��ی مذاهب اس�ل�امی،
تأثیرگذاری فراتری دارد.
ِ
ش ��یخ نزار مطاوع ،دیگر مهمان این
نشس ��ت گف ��ت :از جمهوری اس�ل�امی
ای ��ران تش ��کر میکنم ک ��ه فرصت این
گونه نشستها و بازدید از چنین مراکز
علمی بزرگی را فراهم میکند.
وی تأ کید ک��رد :آنچه در مؤسسۀ
ع �ل �م��ی ـ � � � �ـ ف��ره �ن �گ��ی دارال� �ح ��دی ��ث

در ایج ��اد کتابخان� �های جام ��ع و در
موضوع ��ات گونا گ���ون از قبی ��ل فق ��ه
و حدی ��ث اس ��ت ک ��ه در آن ،اهتم ��ام
ب ��ه مناب ��ع تمامی مذاهب اس�ل�امی به
ص ��ورت یکس ��ان ص ��ورت پذیرفته که
کاری ستودنی و شایسته تقدیر است.
در ادام ��ۀ ای ��ن نشس ��ت ،کت ��اب
«م ��دارک فق ��ه أهل ّ
الس ��نة عل ��ی نهج
وس ��ائل الش ��یعة» از س ��وی مس ��ئوالن
مؤسسه به میهمانان معرفی شد و هر
دو طرف دربارۀ محتوای آن به گفتگو
نشستند.
ش ��یخ حسام رحال در این نشست با
چگونگ ��ی تدوین این جامع حدیثی و
روشه ��ای به کار گرفته ش ��ده در این
اثر علمی آش ��نا ش ��د و افزود :این طرح
علم ��ی ،بس ��یار س ��تودنی و م ��ورد نیاز
جامعۀ اسالمی در زمان حاضر است.
ش ��یخ نزار مط ��اوع نیز درب ��ارۀ کتاب

ب ��ه خوب ��ی نش���ان میدهد ک���ه نقاط
اخت�ل�اف ،بس ��یار ان���دک و آن ه���م در
حوزۀ برخی مس���ائل فرعی است .این
بدان معناس ��ت که رابطۀ فقهی میان
امامیه و اهل ّ
س���نت ،رابطهای کامل
اس ��ت؛ چنان ک���ه عالمان ب���زرگ اهل
ّ
سنت نیز شاگرد فرزندان امام علی بن
ابی طالب؟ع؟ بودهاند.
الزم ب ��ه ی ��ادآوری اس���ت« :کت���اب
م ��دارک فقه أهل ّ
الس���نة» ،موس���وعۀ
حدیث � ِ�ی جامع ��ی اس���ت ک���ه مبتنی بر
کت ��اب ش ��ریف «وس���ائل الش���یعة» به
جم� �عآوری مت���ون روایی اهل ّ
س���نت
از مناب ��ع اصیل ایش���ان میپ���ردازد .از
ای ��ن کتاب ت ��ا کنون دو جلد مش���تمل
بر مباحث کتاب الطهارة و جلد س���وم
مش ��تمل ب ��ر مباح���ث آغازی���ن کت���اب
الص�ل�اة از کت ��ب فقهی ،به زی���ور طبع
آراسته شده است.

علما خنثا کنندۀ توطئۀ دشمنان و عامل تقویت وحدت مسلمانان هستند

خاطر نش ��ان کرد :علما و روشنفکران
جوام ��ع اس�ل�امی ،نق ��ش مهم ��ی در
خنثا ک ��ردن توطئهه ��ای دش ��من و
ایجاد وحدت در بین آحاد مس ��لمانان
دارند.

هدایت؛ رسیدن به عمق معنای قرآن
آیتاهلل ّ
محمدی ریشهری در تاریخ

وی گف����ت :اگر ای����ن مباحث ،تأثیری

بیست و چهارم آذرماه در مراسم تجلیل

در م����ا ایج����اد نکند ،در واق����ع ،همۀ این

ت اهلل ریش����هری عن����وان ک����رد:
آی���� 

از پژوهش����گران برتر پژوهش����گاه قرآن و

فعالیتهای پژوهش����ی قرآنی و حدیثی
در ح� ّ���د همان قرائ����ت و کتابت خواهند

روای����ات بس����یاری در منظوم����ۀ مکت����ب

حدیث گفت :اس����تفاده و به����ره از قرآن

دست نیافتهایم.

اه����ل بیت؟مهع؟ وج����ود دارد که بر نقش

ب ��رای درک حقای����ق دی����ن،

ق����رآن و عنص����ر هدایت

بسیار مهم و حیاتی است.

تأ کی����د دارن����د .درای����ت

وی افزود :اس��ل�ام و بزرگان

م����ا از حدی����ث و ق����رآن،

دین ،م����ا را به فهم و درایت

زمینهس����از هدای����ت و

در حدی����ث و نق����ل و فه����م

نورانی����ت اس����ت و اگ����ر

عمیق آنها سفارش کردهاند؛

این تأثیرگ����ذاری انجام

درایت و هدایت ،نه تنها به

نشود ،ضرر کردهایم.

ه ��م مرتب����ط هس����تند ،بلکه

ت�����ول�����ی�����ت آس�����ت�����ان

آنه ��ا را نی����ز نمیت����وان از هم

ح��ض��رت ع��ب��دال�عـظ��ی��م

جدا کرد.

حسنی؟ع؟ بیان کرد:

رئی ��س دانش����گاه ق����رآن و حدی����ث
اظهارکرد :بای����د در خود نظر افکنیم که

بود و مرتبۀ بیش����تری برای ما نخواهند

پایاننامههای این مرکز باید برای سه

داشت.

عنصر بنیادی ،راه��ب��ردی و کاربردی

این انس با روایات و قرآن ،چه تأثیری

وی عن����وان ک����رد :اگر به عم����ق قرآن ـ

تولید شود تا بتوانیم در عرصۀ ترجمۀ

در رش����د معن����وی ما داش����ته اس����ت تا در

که همان عنصر هدایت اس����ت ـ دس����ت

متون ،روششناسی ،جریانشناسی و

آینده مش����خص ش����ود که چ����ه تأثیری

نیابی����م ،بهرهای از این هم����ه تالش در

رفع نیازهای روز مردم و جامعه و کشور

میتوانیم در دیگران ایجاد کنیم!

زمین����ۀ پژوهشه����ای قرآن����ی و حدیثی

و ...راهگشایی داشته باشیم.

5

▪ شماره  - 7٠آذر،دی  ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

محمد ّ
آیتاهلل ّ
محمدی ریشهری،
نماین���دۀ مجلس خب ��رگان رهبری ،با
اش���اره ب ��ه اهمیت و ض ��رورت وحدت
مس���لمانان ،اظه ��ار داش ��تّ :
تمس ��ک
ّ
ب���ه ق���رآن کری ��م ،محور وح ��دت ملت
اسالمی است.
وی ب ��ا اش ��اره ب ��ه آی ��ۀ ش ��ریف «وَ
ً َ َ ُ
َْ
اهلل َج ِمیعا َو ال َتف َّرقوا»
اعت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ِ
ابراز داش ��ت :اگر مس ��لمانان بر اساس
ای���ن آیۀ ش ��ریف عمل کنن ��د ،وحدت
ّامت اس�ل�امی به معن ��ای واقعی کلمه
ّ
محقق خواهد شد.

ّ
محم ��دی ریش ��هری،
آی� �تاهلل
وحدت را سدی در برابر نفوذ دشمنان
در جوامع اس�ل�امی بیان ک ��رد و گفت:
متأس ��فانه در شرایط کنونی ،دشمنان
با همۀ توان خود درصدد تفرقهافکنی
و ایج ��اد دش ��منی بی ��ن مس ��لمانان
هستند تا با بهانههای گوناگون ،بین
جوامع اسالمی گسست ایجاد کنند.
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم حس ��نی؟ع؟ ب ��ا بیان این
که وحدت ّامت اس�ل�امی با خنثاشدن
ّ
توطئههای دش ��من محقق میش ��ود،
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آثار و برکات دائم به یاد خدا بودن
یش � �ه� ��ری ،در
آی� ��ت اهلل ر 
ابتدای جلسۀ پرسش و پاسخ
باپژوهشگرانپژوهشگاهقرآن
و حدیث ،راه آباد کردن دل و
تزکیۀ نفس را ّ
توجه به یاد خدا
ذکر گاه
دانست و تأ کید کردِ :
به گاه ،اثر چندانی ندارد و یاد
پروردگار باید مداومت داشته
باشد و ذک��ر م ��داوم خ��داون��د،
ت �ح� ّ�ول معنوی را ب��ه همراه
خواهد داشت.
ّ
ت��ول �ی��ت آس ��ت ��ان م� �ق ��دس ح �ض��رت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ با استناد به
روایتی از امیرمؤمنان علی؟ع؟ گفت:
هر کس که قلب خود را به طور دائم به
یاد خدا آباد گرداند ،کردارش در نهان و
آشکار نیکو باشد.
ایش ��ان تصریح کرد :ی ��اد دائمی خدا،
ظاهر و باطن انسان را یکسان میکند و
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از نفاق و دورویی دور میکند.
یش ��هری ،نتیج ��ۀ همواره
آیت اهلل ر 
ب ��ه یاد خدا ب ��ودن را زیبایی جان و روح
انسان بیان کرد و افزود :خداوند ،زیبای
مطلق اس ��ت و ّ
توجه به زیبای مطلق،
منشأهمۀزیباییهاست.
رئیس پژوهش ��گاه قرآن و حدیث ،در
پایان به پژوهش ��گران توصی ��ه کرد :اگر
بخواهی ��م در فعالیته ��ای پژوهش ��ی

و مس���ئولیتهایی ک���ه ب���ه
ّ
مح���ول میش���ود موف���ق
م ��ا
ّ
باش ��یم ،مهمت���ر از توج���ه
ب ��ه آییننامهه���ای اداری،
مس� �ئـــولیـــتپـــذیـــری در برابر
خداوند و زنده نگه داشتن یاد
خدا در همۀ مسئولیتهاست.
گفتنی است ،جلسۀ پرسش
و پاسخ مدیران و پژوهشگران
پژوهش���گاه ق���رآن و حدی���ث،
ب ��ا آی ��ت اهلل ّ
محم���دی ریش���هری در
تاریخ ّاول دیماه در تاالر ش ��یخ صدوق
ّ
مؤسس ��ۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث
برگزار شد.
درایندیدار،پژوهشگران،پیشنهادها
و انتق ��ادات در ح���وزۀ مس���ئولیتهای
پژوهش ��ی را مط���رح کردن���د و آی���ت اهلل
ریش���هری ،و مدیران ارشد مؤسسه به
پرسشهای آنان پاسخ دادند.

قدردانی آیت اهلل صافی گلپایگانی از آیت اهلل ریشهری و همکاران ایشان برای تألیف «حکمتنامۀ فاطمی»
آی ��ت اهلل صافی گلپایگان ��ی در دیدار
یش ��هری با ابراز خرسندی
آیت اهلل ر 
از تألیف کتاب «حکمتنامۀ فاطمی»
اف ��زود :احیای آثار اه ��ل بیت؟مهع؟ کار
ارزن ��ده و مهم ��ی اس ��ت و تألیف آثاری
از ای ��ن دس ��ت ،مانن ��د «حکمتنام ��ۀ
فاطمی» ،در زنده نگه داش ��تن س ��یرۀ
اهل بیت؟مهع؟ تأثیرگذار خواهد بود.
آی ��ت اهلل ّ
محم ��دی ریش ��هری در
تاری ��خ دوم دیماه با حض ��ور در بیت
آی ��ت اهلل صاف ��ی گلپایگان ��ی ،ضم ��ن
تقدیم کت ��اب «حکمتنامۀ فاطمی»
به ایش ��ان ،در بارۀ روند پژوهشی این
کت ��اب ت ��ازه نش ��ر یافت ��ه ،توضیحاتی

ارائه کرد.
گ � �ف � �ت � �ن� ��ی اس � � ��ت،
ک��ت��اب «حکمتنامۀ
ف��اط �م��ی» در حجمی
ب� ��ال� ��غ ب � ��ر ه �ش �ت �ص��د
ص��ف��ح��ه ،م�ج�م��وع��ه
سخنان و خطبههای به یادگار مانده
از صدیقۀ طاهره زه��رای مرضیه؟اهع؟
را در اختیار عالقهمندان به حضرتش
قرار میدهد.
ای ��ن کتاب ش ��امل ی ��ک درآمد ،پنج
بخ ��ش ،ن ��وزده فص ��ل و س ��ه تحلیل
اس ��ت ک ��ه ب ��ا نظم ��ی نوین به رش ��تۀ
تحریر درآمده است.

چ ��اپ ّاول ک��ت��اب «ح��ک��م�تن��ام��ۀ
ّ
ّ
محمدی
محمد
ف��اط�م��ی» ،نوشتۀ
ریش� �ه ��ری ب��ا ه��م��ک��اری ج��م��ع��ی از
پ ��ژوه� �ش� �گ ��ران پ���ژوه���ش���ک���دۀ ع��ل��وم
و م� ��ع���ارف ح���دی����ث ،ب����ه دو زب����ان
ع��رب��ی ـ ف��ارس��ی ،از س��وی ان��ت��ش��ارات
دارالحدیث ،روانۀ بازار نشر شد.

الگوگیری زنان جامعه ،از جامعیت حضرت خدیجه؟اهع؟
لزوم
ِ

خدیج ��ه؟اهع؟ یکی از ش ��خصیتهای
ممت���از ،بافضیل ��ت و بس ��یار تأثیرگ ��ذار
در تاریخ اس�ل�ام اس ��ت ،اظهار داشت:
پیامب���ر خ ��دا؟ص؟ ،تعابی ��ر بلن ��دی در
تجلیل از این ش ��خصیت در کنار س ��ه
بانوی بزرگ دیگر دارد؛ به تعبیری که
ش���یعه و س � ّ�نی نقل کردهان ��د ،برترین
زنان جهانی ��ان حضرت خدیجه؟اهع؟،
حضرت فاطم ��ه؟اهع؟ ،حضرت مریم و
آسیه هستند.
تولیت حرم عبدالعظیم حسنی؟ع؟
تصری���ح ک ��رد :همچنی ��ن در تعبی ��ر
دیگ���ری نقل ش ��ده که :برتری ��ن زنان
اهل بهش ��ت ،این چهار بانوی بزرگوار
هس���تند .در روای ��ت دیگ ��ری نق ��ل
ش���ده که ای ��ن چه ��ار بان ��وی بزرگوار،

است.
آی ��ت اهلل ریش ��هری تصری ��ح ک ��رد:
سلس ��له کماالتی نظیر :اخالق ،اعتقاد
و اعمال نیکو وجود دارد که اختیاری
اس ��ت و انس ��ان میتواند آنها را کسب
کند.
وی در ادام ��ه ب ��ه کم ��االت حضرت

را از س ��ر راه برداش ��ت و ثروت حضرت
خدیجه؟اهع؟ ب ��ه ترویج اس�ل�ام کمک
کرد.
تولیت حرم عبدالعظیم حسنی؟ع؟
خاطرنش ��ان ک ��رد :حض ��رت خدیجه،
نخس ��تین بانوی ��ی ب ��ود ک ��ه پیامب���ر
خ ��دا؟ص؟ ب ��ا ایش ��ان در هم ��ۀ ام ��ور

کاملتری ��ن زنان جهان در تاریخ بش ��ر
هستند.
وی ب ��ا بی ��ان ای ��ن ک ��ه ای ��ن چه ��ار
ّ
بان���وی بزرگوار در تاری ��خ جهان به قلۀ
انسانیت دست یافتند ،اظهار داشت:
کم���االت ش ��خصیتهای ب ��زرگ ،ب ��ه
دو بخ ��ش کم ��االت غیراختی ��اری و
یش ��ود؛ همچنین
اختیاری تقس ��یم م 

خدیج ��ه؟اهع؟ اش ��اره ک ��رد و گف ��ت:
عقل ،جم ��ال و فصاح ��ت ،از کماالت
غیراختی ��اری حض ��رت خدیج ��ه؟اهع؟
بوده است.
رئی ��س مؤسس ��ۀ علم ��ی ــ� �ـ فرهنگی
دارالحدی ��ث همچنی ��ن ب ��ه کم ��االت
اختی ��اری و اختصاص ��ی حض ��رت
خدیجه؟اهع؟ اش ��اره ک ��رد و افزود :این

یک ��رد و ای ��ن مس ��ئله،
مش ��ورت م 
نش ��اندهندۀ جای ��گاه ق ��درت فکری
این بانوی بزرگوار است.
آی ��ت اهلل ریش ��هری تصری ��ح ک ��رد:
حضرت خدیجه ،تنها بانویی بود که
تداوم دهندۀ نس ��ل ّ
ائمۀ معصوم؟مهع؟
شد.
وی در ادام ��ه ب ��ه کم ��االت اختیاری
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آی���ت اهلل ّ
محم ��دی ریش ��هری در
اختتامی ��ۀ همای ��ش «ص ��دف کوث ��ر»
ُ
ک���ه در راس ��تای تکری ��م ام المؤمنی ��ن
حض���رت خدیج ��ه؟اهع؟ در جامع ��ة
الزه���را؟اهع؟ برگزار ش ��د ،ب ��ا قدردانی از
دستاندرکاران برگزاری این همایش،
اظهار داشت :تکریم و تعظیم حضرت
خدیجه؟اهع؟ اقدام شایستهای است و
برگ���زاری ای ��ن همای ��ش ،إن ش ��اء اهلل
ُپربرکت و تأثیرگذار خواهد بود.
وی ب ��ا بی ��ان ای ��ن ک ��ه حض ��رت

کم ��االت اختی ��اری ،ش ��امل دو بخش
کم ��االت اختصاص ��ی و غیراختصاصی
است.
تولیت حرم عبدالعظیم حسنی؟ع؟
با اشاره به س ��ه خصلت غیراختیاری،
گفت :براساس روایتی اگر کسی دارای
عقل ،زیبایی و فصاحت باشد ،کامل

بان ��وی بزرگوار ،نخس ��تین بانویی بود
که ب ��ه اس�ل�ام ایم ��ان آورد .همچنین
نخستین و بزرگترین ثروتمندی بود
ک ��ه ثروت عظیم خود را در راه خداوند
و اسالم قرار داد.
وی اف ��زود :اس�ل�ام ب ��ا منط ��ق رواج
پی ��دا ک ��رد و شمش ��یر عل ��ی؟ع؟ موانع
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غیراختصاصی حض ��رت خدیجه؟اهع؟
اش ��اره ک ��رد و گف ��ت :پا کدامن ��ی و
طهارت این بانوی بزرگوار موجب شد
ّ
که به عنوان «طاهره» ملقب شود.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث
اف ��زود :زنان و مردان جهان میتوانند
از ویژگ � ِ�ی پا کدامن � ِ�ی حض ��رت
خدیجه؟اهع؟ الگوگیری کنند.
آی ��ت اهلل ریش ��هری ب ��ا بی ��ان ای ��ن
ک ��ه یک ��ی از ویژگیه ��ای حض ��رت
خدیج ��ه؟اهع؟ صداق ��ت ب ��ود ،گف ��ت:

صداق ��ت ،انف ��اق و ایث ��ار ای ��ن بانوی
بزرگ ��وار ،قاب ��ل الگوگی ��ری ب ��رای
مسلمانان است.
وی ب ��ا اش ��اره ب ��ه ای ��ن ک ��ه حضرت
خدیجه؟اهع؟ در ش ��رایط غربت اسالم،
به دفاع از ارزشهای دینی پرداخت،
گفت :این بانوی بزرگوار ،از فرهنگ و
عقاید اسالمی دفاع کرد و این مسئله،
قابل الگوگیری در ش ��رایط نامناس ��ب
فرهنگی امروز است.
رئی ��س مؤسس ��ۀ علم ��ی ــ� �ـ فرهنگی

دارالحدی ��ث ،مدیری���ت اقتص���ادی را
یک ��ی دیگ ��ر از ویژگیه���ای حض���رت
خدیجه عن ��وان کرد و گفت :مدیریت
اقتصادی ،منافاتی با زن بودن ندارد.
آی ��ت اهلل ریش���هری ب���ا اش���اره ب���ه
ازدواج رس ��ول ا ک���رم؟ص؟ و حض���رت
خدیج ��ه؟اهع؟ ،گف���ت :ای���ن بان���وی
بزرگ ��وار ،خواس���تگارهای فراوان���ی
داش ��ت؛ ّاما به دلی���ل قرابت ،کرامت،
اخالق نیکو و صداقت رسول ا کرم؟ص؟
وی را برگزید.

دیدار و گفتگوی آیت اهلل ریشهری با آیت اهلل العظمی سبحانی
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رئی ��س مؤسس ��ۀ علم ��ی ــ� �ـ فرهنگی
دارالحدی ��ث ،در تاری ��خ نه ��م دیماه
با حضور در مؤسس ��ۀ امام صادق؟ع؟
یق ��در حض ��رت آیت اهلل
با مرج ��ع عال 
س ��بحانی ،دی ��دار و گفتگ ��و ک ��رد .در
این دیدار ،حض ��رت آیت اهلل العظمی
س ��بحانی ،ضمن تجلی ��ل از آثاری که
در ط ��ول س ��الهای گذش ��ته توس ��ط
مؤسس ��ۀ دارالحدیث تدوین و منتش ��ر
ش ��ده اس ��ت ،گفت :ش ��ما با آثاری که
منتشر کردید ،حیات ابدی دارید.
ّ
معظ ��م ل ��ه ب ��ا اب ��راز خرس ��ندی از
تصحی ��ح کت ��اب «الکاف ��ی» توس ��ط
مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث و تأ کی ��د ب ��ر
اهمیت احیای کتابه ��ای چهارگانۀ
حدیثی ش ��یعه ،به آیت اهلل ریشهری
پیشنهاد داد :در ادامۀ تصحیح کتاب
ش ��ریف «الکافی» ،تحقیق و تصحیح
کت ��اب «تهذی ��ب األح ��کام» را انج ��ام
دهید.
آیت اهلل ریشهری با ابراز امیدواری
در توفی ��ق ب ��رای تحقی ��ق و تصحی ��ح

کت ��اب «تهذی ��ب األح ��کام» ،گف ��ت:
اکن ��ون تصحیح کتاب «من الیحضره
الفقیه» را آغ ��از کردهایم و همین روند
را ب ��رای پژوهشه���ای بع ��دی ادام ��ه
میدهیم.
در ادامه ،حض ��رت آیت اهلل العظمی
س ��بحانی تصحی ��ح جدی ��د کت ��اب
«نق ��ض» از عبد الجلیل رازی توس ��ط
مؤسس ��ۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث
را تحسینبرانگیز خواند.

آی ��ت اهلل ریش���هری نی���ز از تدوی���ن
کتابی توس ��ط آقای ّ
سید علی موسوی
گرم ��ارودی خب���ر داد ک���ه «نق���ض» را
به فارس ��ی ام ��روز بر میگردان���د و قابل
اس ��تفاده ب ��رای نس���ل ام���روز جامع���ه
خواهد بود.
در پای ��ان ای ��ن نشس���ت ،آی���ت اهلل
ّ
محم ��دی ریش���هری از کتابخان���ۀ
مؤسس ��ۀ تحقیقات���ی و علم���ی ام���ام
صادق؟ع؟ بازدید کرد.

پژوهشگاه
ق������������رآن و
ح������دی������ث
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علوم انسانی ،بدون بهرهگیری از آموزههای قرآنی و حدیثی ،اسالمی نخواهد شد
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حجتاالسالم والمسلمین دکتر رضا
برنجکار در چهارمینجشنوارۀپژوهشی
پژوهشگاه ق��رآن و حدیث و هفتمین
همایش حدیث پژوهش ـــ که در تاریخ
لاّ
بیست و چهارم آذرم��اه در ت��االر ع مه
مجلسی مؤسسۀ دارالحدیث برگزار شد ـــ
 ،با بیان این که پژوهشکدهها و گروهها
هستۀ اصلی پژوهشگاه هستند  ،اظهار
ک��رد :ک��ار پژوهشی در پژوهشکدهها
یش��ود و ط��ر حه��ای��ی ب��رای
ان��ج��ام م � 
پروژهها طراحی خواهد شد و در نهایت،

این فکر را نداریم.
دکتر برنجکار عنوان کرد :یک نظریه
در عمل ،ما را میتواند به تعالی برساند
ی ��ا منجر ب ��ه انحطاط ش ��ود .اس�ل�ام با
تفسیر اهل بیت؟مهع؟ باید مبنا و اساس
نظریهپردازی در اقتصاد،روانشناسی
و علوم مختلف انسانی باشد.
وی با بیان این که اگر نظام اس�ل�امی
بخواهد به طور کامل اس�ل�امی باش ��د،
بدون علوم انس ��انی ـــ اس�ل�امی ممکن
نیست ،گفت :این علوم را بدون مبانی

از پژوهش ��گر ش���روع میش���ود و در ستاد
و ش ��ورای پژوهش���ی پختهتر میگردد و
سپس به مرحلۀ عمل میرسد.
دکتر برنجکار عنوان کرد :باید فرد در
گروه ،گروه در پژوهشکده و پژوهشکده
در پژوهش ��گاه فعالی���ت داش���ته باش���د
و ِخ � َ�رد جمع ��ی ،پروژهه���ا را طراح���ی و
اجرای ��ی کنند و از فک���ر یکدیگر در همۀ
مراحل بهرهبرداری کنیم.
وی مباحث روش ��ی را مورد ّ
توجه قرار
داد و اف���زود :بای ��د روی روشها کار کرد

در ستاد و شورای پژوهشی پژوهشگاه،
ن��ق��د ،ب ��ررس ��ی و ارزی ��اب ��ی
میشوند.
وی خاطرنش ��ان ک ��رد :در
طراحی این پروژهها باید به
نیازه ��ا ّ
توجه ش ��ود و از بین
مشکالت باید به اولویتها
ّ
توجه بیشتری کرد.
قائممقامپژوهشگاهقرآن
و حدی ��ث ب ��ا بی ��ان این که
پژوهشگران این هدف را دنبال میکنند
ت ��ا معارف اه ��ل بی ��ت؟مهع؟ را بفهمند و
س ��پس آن را منتقل کنند ،گفت :مراکز
آموزشی و پژوهشی و رشتههایی داریم
ک ��ه به علوم ق ��رآن و حدی ��ث و مباحث
روش ��ی و ّ
مقدمات ��ی میپردازن ��د؛ ول ��ی
دارالحدی ��ث ،تنها مرکزی اس ��ت که بر
اس ��اس ق ��رآن و حدیث ،مع ��ارف دینی
را در ابع ��اد مورد نیاز ب ��ا روش اجتهادی
تولیدمیکند.
ّ
وی خاطرنش ��ان ک ��رد :رهب ��ر معظ ��م
انقالب بر تولید علوم انس ��انی ـ اس�ل�امی
تأ کید کردند؛ ولی برخی قبول ندارند و
علم را سکوالر میدانند ،در حالی که ما

قرآن و حدیث نمیتوان به دست آورد.

تا آنها تنقیح و تنس���یق ش���ود ،و پس از
آن ،روی اص�ل�اح و تکمی���ل
روشها فکر کرد.
قائ���م مق���ام پژوهش���گاه
ق���رآن و حدیث یادآور ش���د:
ا گ ��ر بهتری���ن و قویتری���ن
کاره ��ا انجام ش ��ود ،ولی به
مخاطب خود نرسد ،گویی
کاری ص���ورت نگرفت���ه و
خاک میخورد .این کار باید
در عرصههای مختلف انجام شود.
وی ب���ا بیان این که اکنون همۀ افراد
در گروهه ��ای مج���ازی ،فکر و اندیش���ۀ
خ���ود را از گروهه ��ای اجتماعی دریافت
میکنن ��د ،گفت :باید فک���ری برای آنها
کرد .داعش که جوانان مسلمان را نابود
میکن ��د ،از طریق گروهه���ای مجازی و
اجتماعی است.
برنجکار خاطرنش���ان ک���رد :وهابیها
اف ��رادی را تربی���ت کردن���د ک���ه در
سیستمهای مجازی ،پیرو دارند .باید
وارد این عرصهها ش���ویم .اگ���ر اقدامی
در ای ��ن زمین ��ه ص���ورت نگی���رد ،عقب
میمانیم.

این کار را دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن
و حدیث انجام میدهد.
قائم مقام پژوهش���گاه قرآن و حدیث
تأ کی ��د ک ��رد :بای ��د اخ�ل�اص و روحی ��ۀ
ش ��ادابی خود را حفظ کنیم؛ نباید دچار
روزمرگ ��ی ش ��ویم؛ بای ��د بفهمی ��م اه ��ل
بیت؟مهع؟ چ ��ه گفتهان ��د و ب ��ه دیگران
بفهمانی ��م تا اف ��راد بر اس ��اس فکر اهل
بی ��ت؟مهع؟ در بخشه ��ای مختلف به
نظریهپردازیبپردازند.
لاّ
وی ب ��ا بیان این ک ��ه روحیۀ خ قیت
در پژوه ��ش بس ��یار مهم اس ��ت ،گفت:
لاّ
بای ��د روحی ��ۀ پژوه ��ش ،خ قی ��ت و
نوآوری را تقویت کنیم .این نوآوریها

تجلیل از پژوهشگران برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث

ق��رار گرفتند .ای��ن مراسم که با حضور
اس��ت��ادان ،پژوهشگران و دانشجویان

 .۱حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین

آقای مرتضی خوشنصیب ،پژوهشگر

 .۲حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین
دکتر ّ
سیدعلی حس ��ینیزاده ،پژوهشگر

برگزیدۀپژوهشکدۀ کالماهلبیت؟مهع؟؛
 .۳دک�ت��ر محسن زن ��دی ،پژوهشگر
ب� ��رگ� ��زی� ��دۀ پ ��ژوه� �ش� �ک ��دۀ اخ� �ل ��اق و
روانشناسیاسالمی؛
 .۴حیدر عیوضی ،پژوهش ��گر برگزیدۀ
پژوهشکدۀ تفـسیر اهل بیت؟مهع؟.
همچنین در ادامۀ این مراسم ،از آقای
س � ّ�ید ّ
محمد صالح رضوینیا به عنوان
کارمند نمونه ،تقدیر شد.

آغاز طرح تصحیح و تحقیق نهجالبالغه در پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث
ح �ج��تاالس �ل��ام و ال�م�س�ل�م�ی��ن س� ّ�ی��د
ّ
محمدکاظم طباطبایی ،ب��ا اش ��اره به

برتر شناسایی ش����ده و در طول کار ،مورد
تطبیق قرار گرفته است.

تحقیق کتاب «نهجالبالغه» گفت :این

حجت االسالم و المسلمین طباطبایی

پروژه با مراجعه به  85منبع کهن از سوی
ّ
محققان مؤسسۀ دارالحدیث به ّ
همت

یادآور ش����د :شانزده پژوهش����گر گروه احیا
و تصحی ��ح مت ��ون پژوهش ��کدۀ عل ��وم و

گروه احیای آثار و متون پژوهشکدۀ علوم

مع ��ارف حدی ��ث در اج ��رای ای ��ن ط ��رح

و م��ع��ارف حدیث آغ��از ش��ده و در واق��ع،

مشارکت دارند و امیدواریم طرح تصحیح

پژوهشی جدید از کتاب «نهجالبالغه» به

و تحقی ��ق کتاب «نهجالبالغ ��ه» تا پایان

عنوان مشهورترین کتاب حدیثی شیعه

اس ��اس نس ��خههای معتبر در سه مرحله

است.

یش ��ود ،گفت :مرحلۀ نخس ��ت،
انجام م 

وی با بیان این که در س����الهای اخیر،

وی خاطرنش ��ان ک ��رد :مجموع ��ۀ

ارائۀ یک نس ��خۀ خ ��وب از «نهجالبالغه»

چند تصحیح وی ��ژه از «نهجالبالغه» ارائه

دارالحدی ��ث در س ��الهای اخیر تصمیم
گرفت تمام نس ��خههای ّ
خطی شایس ��ته

است؛مرحلۀدوم،ارائۀ«نهجالبالغه»یک

شده است ،گفت :برخی از این پژوهشها

جلدی ب ��ا حداقل توضیحات برای عموم

در ای ��ران نب ��وده و برخ ��ی نی ��ز در دیگ����ر

و که ��ن از «نهجالبالغ ��ه» را جم� �عآوری

و مرحلۀ س ��وم ،ارائ ��ۀ «نهجالبالغه»ای با

کشورهای اسالمی انجام شده است.

کند و به شناس ��ایی نسخههای اصیل و

خالصهای از شروح معتبر.

رئی ��س پژوهش ��کدۀ عل ��وم و مع ��ارف
حدیث یادآور ش����د :ب����ا ّ
توجه ب����ه فراوانی

غیراصی ��ل بپ ��ردازد تا تصحی ��ح جدیدی

وی اضاف ��ه ک ��رد :در ای ��ن تحقی ��ق

از «نهجالبالغ ��ه» با عنوان مش ��هورترین

تالش ش ��ده ت ��ا معتبرترین نس ��خههای
ّ
خط ��ی گ ��ردآوری و بررس ��ی ش ��ود ،بنا بر

کتاب حدیثی شیعی ارائه شود.
رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث

ای ��ن ،نس ��خههای ّ
خطی بس ��یار کهن و

با بیان این که نگارش متنی این پروژه بر

معتب ��ر از سراس ��ر دنی ��ا به عنوان نس ��خۀ

سال  ۹۶به نتیجه برسد.

نس ��خههای ّ
خط ��ی «نهجالبالغ ��ه»،

فعالیت ابتدایی این پروژه از س����الهای
گذش ��ته آغاز شده و مقابلۀ نسخههای
ّ
خطی نیز صورت گرفته است.
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همزمان با ّایام پژوهش ،پژوهشگران
برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ پژوهشی
پ��ژوه�ش��گ��اه ق ��رآن و ح��دی��ث ب��ا حضور
آیتاهلل ریشهری مورد تجلیل و تقدیر

م��ق��اط��ع م �خ �ت �ل��ف در
تاریخ بیست و چهارم
لاّ
آذرم� ��اه در ت ��االر ع مه
مجلسی مؤسسۀ علمی
ـــ فرهنگی دارالحدیث
ب�� ��رگ�� ��زار گ�� ��ردی�� ��د ،از
ب��رگ��زی��دگ��ان چهارمین
جشنوارۀ پژوهشی پژوهشگاه ق��رآن و
حدیث ،تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
اسامی پژوهش ��گران برگزیده ،عبارت
است از:

برگزی ��دۀ پژوهش ��کدۀ عل ��وم و مع ��ارف
حدیث؛

▪ شماره  - 7٠آذر،دی  ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

ّ
برگزاری کارگاه مهارتهای حل مسئله با استفاده از متون نقلی
دومین کارگاه از سلسله کارگاههای
«م��ه��ارتاف��زای��ی در اخ�لاق ک��ارب��ردی»
ّ
با عنوان «مهارتهای حل مسئله با
استفاده از متون نقلی» ،به ّ
همت گروه
اخ�لاق ک��ارب��ردی پژوهشکدۀ اخ�لاق و
روانشناسی اسالمی برگزار شد.
ّ
در ابتدای جلس ��ه ،آقای محمدجواد
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ّ
موح ��دی ،دبی ��ر علم ��ی کارگاه در بیان
اه ��داف برگ ��زاری کارگاه گف ��ت :هدف
از برگ ��زاری ای ��ن کارگاه ،آش ��نایی ب ��ا
چگونگ ��ی مراجع ��ه ب ��ه متون آی ��ات و
روایات و نیز آش ��نایی با نحوۀ اس ��تفاده
ّ
از متون برای حل مسائل و چالشهای
اخالقی است.
وی اف ��زود :هدف اصل ��ی این كارگاه،
دانس ��تن ای ��ن نكت ��ه اس ��ت ك ��ه ا گ ��ر

مس ��ئلهای را بخواهی ��م در جامع� �های
اس�ل�امی حل كنیم و یا ب���رای آن راهكار
ارائه نماییم ،آی ��ات و روایات ،چه راه و
روشی پیش پای ما خواهند گذاشت.
در ادام��ۀ این جلسه ،حجت االسالم
عمادیّ ،
مدرس كارگاه ،با ذكر مباحثی
ّ
مقدماتی ،به تعریف واژهه��ای اصلی
در ع� � �ن � ��وان
كارگاه پرداخت
و س�� ��پ�� ��س،
ّ
گ ��امه ��ای ح��ل
مسئله را ارائ��ه
كرد.
وی اظــــــه ��ار
داش� �ـــت :گـــام
ّ
ّاول در حــــــ ��ل مس ��ئله ،بی ��ان مس ��ئله
است .در بیان مسئلهّ ،
توجه به تعریف
دقیق مس ��ئله ،جزئیات مسئله ،زمان،
ّ
مكان و علت بروز مس���ئله ،افراد عامل ،
چگونگی بروز ،افراد ی���ا مراکز تأثیرپذیر
و فاع ��ل تصمیمگی ��ر ،فاكتوره ��ای
تعیینكنندهایهستند.
حجت االس�ل�ام عمادی بیان داشت:
گـــ ��ام دوم ،ش ��امل فرضیهس ��ازی (راه

حلها) است و گام سوم ،شامل فحص
متون ق���رآن و حدیث .گام چهارم ـــ كه
به بررسی ّ
متغیرها میپردازد ـــ اهمیت
وی ��ژهای دارد و متغیره���ای زی���ر را در بر
میگیرد:
 .۱متغیرهـــای مـــوقعیتی كه دوازده
قاعده و م�لاک دارن���د؛ ّ .۲
متغیرهای
فاعل تصمیمگیر كه چهار مـــالک دارند؛
ّ .۳
متغیرهای مخاطب تصمیم كه دو
مالک دارند؛ در گام پنجم نیز بر اساس
عرضۀ مسائل و چالشهای اخالقی
مربوط به متون و سنجش ّ
متغیرها در
م��ورد آنها ،به تأیید یا نفی فرضیهها
پرداخته میشود و راهحلهای نهایی
ارائه میگردند.
در قسمت پایانی كارگاه ،یک مصداق
عینی در كاربرگ تمرین توسط حاضران
با نظارت ّ
م���درس كارگاه ،به دقت و بر
اساس فرمول ارائه شده ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .شایان ذکر است که
در راستای مهارتافزایی دانشجویان و
پژوهشگران اخالق کاربردی ،جلسات
بعدی این سلسله کارگاهها نیز در سال
جاری برگزار خواهد شد.

انتشار ویراست دوم کتاب «الگوی اسالمی شادکامی»
ویراست دوم کتاب «الگوی اسالمی
شادکامی» ،تألیف حجت االسالم دکتر

اس�ل�امی ای ��ران ( )۱۳۹۳و نی ��ز رتب ��ۀ
لاّ
نخس ��ت جش ��نوارۀ ع مه طباطبایی

ش ��ادکامی نی ��ز از ای���ن قاعده مس���تثنا
ّ
نبوده و مؤلف محترم را بر آن داش���ت

عباس پسندیده منتشر شد.
کتاب «الگوی اس�ل�امی ش ��ادکامی»،
در م ��دت زم ��ان کوت ��اه ،توانس ��ت
ّ
موفقیتهای ��ی چ ��ون :اث ��ر شایس ��تۀ
تقدیر کتاب س ��ال حوزه ( ،)۱۳۹۳اثر
شایس ��تۀ تقدیر کتاب س ��ال جمهوری

مخص ��وص عل ��وم انس ��انی ـ اس�ل�امی
( )۱۳۹۴را به دست آورد.
آنچه که مهم به نظر میرس ��د ،این
اس ��ت ک ��ه هم ��ۀ فعالیته ��ای علمی
میتوان ��د س ��یر صع ��ودی و تکامل ��ی
داش ��ته باش ��د .کتاب الگوی اس�ل�امی

ت ��ا بعد از انتش���ار ،اق���دام ب���ه اصالح و
تکمیل کتاب نماید.
الزم به یادآوری اس���ت که ویراس���ت
دوم ،متض ��اد ب���ا ویراس���ت نخس���ت
نیس ��ت؛ بلک ��ه کاملت���ر از آن اس���ت.
تغیی ��رات علم � ِ�ی ب���ه وج���ود آم���ده در

ویراست دوم کتاب ،عبارتاند از:
الف .تغییرات نظری

ب .تغییرات ساختاری

ب���ه لح ��اظ س ��اختاری نی ��ز ای ��ن

ج .تغییرات نوشتاری

 .1خالصه کردن مطالب؛
 .2خودداری از نقل مس ��تقیم آیات
و روای ��ات و انتق ��ال آنه ��ا ب ��ه پاورقی.
ً
ب ��ا وجود افزای ��ش چند فص ��ل ،تقریبا

انتشار کتاب «حكمتنامۀ فاطمى»

کت���اب «حکمتنام ��ۀ فاطم ��ی» از
تألیف���ات حض ��رت آی ��ت اهلل ّ
محمدی

ریشهری منتشر شد.
در می ��ان مردان ،پیامب ��ران الهى و
�تین
اوصی ��اى آن ��ان ،در صف نخس � ِ
ّ
كس ��انى هس ��تند ك ��ه ب ��ه قلهه ��اى
حكم ��ت علم ��ى ،عمل ��ى و حقیقى و
كم ��ال انس ��انیت دس ��ت یافتهاند .از
ای ��ن رو ،از جان ��ب خداون ��د متع ��ال،
مأم ��ور آموخت ��ن عل ��م و حكم ��ت به
جامعۀ بشر شدهاند.
در می ��ان زن ��ان نیز بر پای ��ۀ حدیثى
از پیامبر خ ��دا؟ص؟ ،تنها چهار زن به
اوج كمال انس ��انى دس ��ت یافتهاند.
َ َ
متن حدیث ،چنین اس ��ت « :ك ُمل ِمن
ّ
كثیر َو لم ُ
ّالرجال ٌ
یكمل ِمن ِّالنس � ِ�اء إال
ِ ِ

 84٠صفحه به نگارش درآمده اس ��ت
و در سال  1395با همکاری انتشارات
دارالحدیث منتشر شده است.

ُ
ُ ُ
َ
امرأة ِف َرع َ
ون،
زاح ٍم
أرب ٌعِ :آس ��یة ِبنت ُم ِ
ُ
دیجة ب ُ
َو َمری � ُ�م ب ُ
�رانَ ،و َخ َ
نت ِعم � َ
نت
ِ
ِ
َ ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
فاطم ��ة ِبن ��ت محم � ٍ�د»؛ از
خ َو ِیل � ٍ�د ،و ِ
م ��ردان ،ش ��مار بس ��یارى ب ��ه كم ��ال
رس ��یدهاند؛ ّاما از زن ��ان ،تنها چهار تن
به كمال رسیدهاند :آسیه دختر مزاحم
(همس ��ر فرعون)؛ مریم دختر عمران؛
خدیجه دختر خویل ��د؛ و فاطمه دختر
ّ
محمد).
بر اس ��اس اس ��ناد و روای ��ات ،فاطمه
زهرا؟اهع؟ برترین و كاملترین آنهاست
و نش ��ان مىده ��د كه ایش ��ان س ��رآمد
َ
زنان جهانیان
�رور ِ
بانوان حكیم ،و س � ِ
است.
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 .1تغییرات عمده در بحث «س ��اختار
شادکامی»؛
 .2ت���غ ��ی� �ی ��رات در «پ� ��ای� ��ۀ ن��ظ��ری
رضامندی»؛
بودن
 .3تجمی ��ع بح ��ث «وجه خی ��ر ِ
تقدیر»؛
 .4اضاف ��ه ش ��دن مباحث ��ی مانن ��د:
«مکانیزم تأثیر خیر بر ش ��ادکامی»،
«مکانیزم تأثیر سرور بر شادکامی»،
«مکانیزم تأثیر شکر بر رضامندی»
و «مکانی ��زم تأثی ��ر صب ��ر ب ��ر
رضامن ��دی» «تعریف رضامندی»،
«تعریف شکر» و «تعریف صبر»؛
 .5ت �غ��ی �ی��ر در ن� �ق ��ده ��ای وارد ب��ر
نظریههای ش��ادک��ام��ی و اف��زودن
نظریۀ جدید سلیگمن.

ویراست ،تغییراتی کرده است.
 .1ان��ت��ق��ال ف��ص��ل ال� �گ ��وی اس�لام��ی
شادکامی به فصل دوم؛
 .2تقس ��یم مطال ��ب ب ��ه دو بخ ��ش
«مباح ��ث نظ ��ری ش ��ادکامی» و
«عوامل شادکامی»؛
 .3اض� ��اف� ��ه ش� � ��دن س� ��ه ف ��ص ��ل ب��ا
عنوانهای «رضایت اقتصادی»،
«رضایت اجتماعی» و «رضایت
سیاسی»؛
 .4قرارگرفت ��ن فصله ��ای مبان ��ی
خداش ��ناختی ،انسانش ��ناختی و
دینشناختی ش ��ادکامی در فصل
پای ��ۀ نظ ��ری ش ��ادکامی و در کنار
دیگر مباحث نظری شادکامی.

حجم کتاب تغییری نکرده است.
ویراست دوم کتاب «الگوی اسالمی
ش ��ادکامی» تألیف حجت االسالم دکتر
عباس پس ��ندیده به زبان فارسی و در
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ب ��ا در نظر گرفت ��ن ای ��ن حقیقت كه
ّ
حض ��رت فاطم ��ه زه ��را؟اهع؟ در قل ��ۀ
حكمت علم ��ى ،عمل ��ى و حقیقى قرار
دارد ،ش ��خصیت آن بزرگ ��وار ،از س ��ه
زاوی ��ه قابل مطالعه و بررس ��ى اس ��ت.
«حكمتنام ��ۀ فاطم ��ى» نی ��ز تالش ��ى
ن ��و ،ب ��ا نظم ��ى نوی ��ن و تحلیلهایى
در راس ��تاى زمینهس ��ازى ب ��راى ای ��ن
پژوهش است.
کتاب «حكمتنامۀ فاطمى» ،شامل
یک درآمد ،پن ��ج بخش ،نوزده فصل
و س ��ه تحلیل اس ��ت .درآمد ،گزارش ��ى
ّ
كوت ��اه از زندگ ��ى فاطم ��ه؟اهع؟ از تولد تا
شهادت است.

درباره تربیت فرزند است.

بیع ��ت گرفتن از حض���رت على؟ع؟ ،و

بخش ّاول:

بخش سوم:

نهایت ت�ل�اش او براى یارى رس���اندن

فضائ ��ل .ای ��ن بخ ��ش ،فضائ ��ل
و كم ��االت فاطم ��ه؟اهع؟ را از منظ ��ر
خداون ��د س ��بحان ،پیامب ��ر خدا؟ص؟ و
اهل بی ��ت؟مهع؟ ،در پنج فصل گزارش
مىكن ��د .ب ��ا ّ
تأم ��ل در مطال ��ب ای ��ن
بخش ،به روشنى مىتوان به جایگاه
رفی ��ع آن بان ��وى ب ��زرگ در وص ��ول
ّ
ب ��ه قل ��ۀ حكمته ��اى علم ��ى ،عملى
و حقیق ��ى پ ��ى ب ��رد .از ای ��ن رو ،ای ��ن
بخش ،پش ��توانۀ محكمى است براى
بهرهگی ��رى از حكمته ��اى اخالق ��ى،
عملى ،عبادى و سیاسى ایشان كه در
فصلهاى دیگر بیان شدهاند.
بخش دوم:
حكمتهاى خانوادگى .این بخش،
سه فصل دارد .در آغاز فصل ّاول ،در
ب��ارۀ ای��ن كه ازدواج حضرت فاطمه
زه��را؟اهع؟ و حضرت على؟ع؟ یک امر
الهى بوده و جز امیرمؤمنان على؟ع؟
مرد دیگرى ،شایستگى همسرى با آن

بانو را نداشته ،احادیثى آمده است.

مؤمنان حضرت علی؟ع؟ و روشنگرى

در ادامه نیز به نكاتى بسیار آموزنده

ب��راى آیندگان ،همۀ ت��وان خود را به

درب � ��ارۀ س��ادگ� ِ�ى ه �م��راه ب��ا معنویت

كار گرفته است ،تا آن جا كه در این

م��راس��م ع �ق��د و ع���روس��ى آن� ��ان ـ��ـ كه

راه ،در ج��وان��ى ب��ه ش��ه��ادت رس�ی��د و

سرمشق خوبى براى خانوادههاست ـــ

نخستین شهید راه والیت شد.
در فص ��ل ّاول ،س���خنان ایش���ان در

ف��ص��ل دوم ،گ� ��زارش� ��ى اس � ��ت از

ب ��ارۀ امام ��ت حض���رت عل���ى؟ع؟ و در

حكمتهایى ك ��ه در زن ��دگ ��ى یک

فص ��ل دوم ،س���خنان ایش���ان در بارۀ

خ��ان��وادۀ ن�م��ون��ه م��ىت��وان آم��وخ��ت،
مانند :همیارى زن و شوهرّ ،
تحمل

رهبرى اهل بی���ت؟مهع؟ و فضائل آنان

 ،اشاره شده است.

گزارش شدهاند.

سختىها ،اب� ��راز رض��ای��ت از زن��دگ��ى

در فص ��ل س���وم ،موضعگیرىه���اى

مشترک و دورى از دنیازدگى .فصل

حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ در برابر بیعت

س ��وم ن �ی��ز ش��ام��ل ب��رخ��ى حكمتها

ب ��ا ابوبك ��ر و حمل���ه ب���ه خان���ۀ او براى

حكمته ��اى اخالق ��ى و عملى .این
بخ ��ش ،در س ��ه فص ��ل ،رهنمودهاى
حكیمان ��ۀ فاطم ��ى را در ب ��ارۀ اخ�ل�اق
و رفت ��ار پس ��ندیده و ناپس ��ند ،نش ��ان
مىدهد.
بخش چهارم:
حكمتهاى عب���ادى .رهنمودهاى
حكیمان� �هاى ك ��ه در ب ��ارۀ نم ��از ،دعا
و تس ��بیحات ،از حض ��رت فاطم ��ه
زهرا؟اهع؟ روایت شدهاند ،در سه فصل
این بخش آمدهاند.
بخش پنجم:

به «امام زمان» خود و مباحث مرتبط
با این رخداد ،تبیین شدهاند.
در فص ��ل چه���ارم ،احتجاج حضرت
فاطم ��ه زهرا؟اهع؟ ب���ا ابوبكر در موضوع
ف ��دک گ ��زارش و ضم���ن تحلیل���ى،
سیاس ��ى بودن این ماجرا تبیین شده
است.
فص ��ل پنجم ب���ه ح���وادث مرتبط با
ش ��هادت حض���رت فاطم���ه زه���را؟اهع؟
اختص ��اص دارد و پایانبخ���ش آن،
تحلیل ��ى در ب���ارۀ وصیته���اى آن
بانوس ��ت كه بیانگ���ر بصی���رت الهى و
بینش باالى سیاسى آن بزرگوار است.
کت ��اب «حکمتنام���ۀ فاطم���ی»

ح �ك �م �ته��اى س��ی��اس��ى .م��ىت��وان

تألی ��ف حض ��رت آیت اهلل ریش���هری

گفت كه بخش حكمتهاى سیاسى،

و با هم ��کاری جمعی از پژوهش���گران
و ب ��ا ترجم ��ۀ آقای ّ
محمد م���رادی ،به

فاطمى» اس��ت .ای��ن بخش در پنج

زبان فارس ��ی ــ���ـ عربی و در هش���تصد

فصل ب��ه روش�ن��ى نشان مىدهد كه

صفح ��ه ب ��ه ن ��گارش درآمده اس���ت و

فاطمه زه��را؟اهع؟ ب��راى دف��اع از والیت

در س ��ال  1395با همکاری انتش���ارات

علوى و رهبرى سیاسى ـــ الهى امیر

دارالحدیث ،منتشر شده است.

مت��ری��ن ب��خ��ش «ح �ك �م �تن��ام��ۀ
م �ه � 

انتشار شمارۀ  79و  8٠فصلنامۀ علمی ــــ پژوهشی «علوم حدیث»
فصلنام ��ۀ علمی ـــ پژوهش ��ی «علوم
حدیث» به مدیر مس ��ئولی و سردبیری
یش ��هری در شمارۀ
حضرت آیت اهلل ر 
 79ـ���ـ که به بهار  95اختصاص دارد ـــ ،
با هشت مقاله منتشر شد:

 .7ب� ��ررس� ��ی ت �ط �ب �ی �ق��ی روش اب ��ن
غضایری ،شیخ طوسی و نجاشی در

زهرا کلباسی؛
 .5مبنای متنمحورانۀ ع مه مجلسی

تعامل ب��ا راوی ��ان غیر ام��ام��ی ،مهدی
جاللی و سمانه رباطی؛
 .8مق ��ام ابن عق ��ده در تکوی ��ن رجال
امامی ��ه ،اعظ ��م فرجام ��ی و عزیزعل ��ی
حسن پور.
همچنین ش ��مارۀ  8٠ای ��ن فصلنامه ـــ
که به تابس ��تان  95اختصاص دارد ـــ ،
با هفت مقاله منتشر گردید.
 .1تقطیع روایات در «وسائل الشیعة»،
مجید معارف ،محمدحسین بهرامی و

در انتخ ��اب مص ��ادر و احادی ��ث «بحار
األن ��وار» ب ��ا تأ کید ب ��ر احادی ��ث ناظر بر
امامت ،محسن قاس ��م پور و ابوطالب
مختاری هاشم آباد؛
 .6رابط ��ۀ کف ��اف و توس ��عه در مصرف
بر اس���اس روایات اس�ل�امی ،احمدعلی
یوسفی؛
ُ
 .7اعتبار یا ع���دم اعتبار روایات وکالی
معصومین؟مهع؟ ،علی اکبر کالنتری.

لاّ

انتخاب استادان دارالحدیث به عنوان پژوهشگران نمونۀ دانشگاه تهران
دربیستوپنجمینجشنوارهپژوهش
و فناوری دانشگاه تهران که در تاریخ
بیست و دوم آذرماه در دانشگاه تهران
برگزار شد از حجت االسالم و المسلمین
دکتر رضا برنجکار به عنوان پژوهشگر
نمونۀ دانشگاه تهران تجلیل و تقدیر
به عمل آمد .همچنین در این مراسم

الزم ب ��ه ی ��ادآوری اس ��ت ک ��ه پیش از

در تاریخ بیس���ت و چه���ارم آذرماه  95به
عنوان پژوهش���گر برتر پردیس فارابی
دانشگاه تهران تجلیل به عمل آمد.
پ���ژوه� �ش���گ���اه ق�� � ��رآن و ح��دی��ث
ضمن تبریک ب��ه حجت االس�ل�ام و
المسلمین دکتر رضا برنجکار ،قائم
م��ق��ام پ��ژوه�ش��گ��اه ق ��رآن و ح��دی��ث و

از حجت االسالم و المسلمین دکتر علی
راد ب���ه عنوان پژوهش ��گر ج ��وان نمونۀ
دانشگاه تهران تجلیل شد.

این از حجت االس�ل�ام و المسلمین دکتر
علی راد در تاریخ بیس ��ت و س ��وم آذرماه
ب ��ه عنوان پژوهش ��گر برتر اس ��تان قم و

حجت االس�لام و المسلمین دکتر علی
راد ،توفیقات روزاف��زون را برای ایشان
آرزومند است.
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 .1مفهوم حدیث «العدوی» :انتساب و
مفهوم شناسی ،محمود کریمیان؛
 .2چیس ��تی و مختص ��ات روح ام ��ری
ی���ا ملکوتی در روای ��ات اهل بیت؟مهع؟،
کاوس روحی برندق ،علی حاجی خانی
و علی بیدسرخی؛
 .3چگونگی تعامل با روایات فضایل و

خواص آیات و سور ،علی نصیری؛
 .4تحلیل گزارشهای متعارض مدح
و ّ
ذم معل ��ی بن خنی ��س و ارزیابی علل
تضعیف او ،رحیمه شمشیری ،مهدی
جاللی و محمدکاظم رحمان ستایش؛
 .5بررس ��ی ش ��خصیت رجالی ابو خالد
کابلی با تأ کید بر تمییز مش ��ترکات ،منا
زینلی طرقی ،علی رضا اش ��تری تفرشی
و روح اهلل بهشتی پور؛
 .6پژوهش ��ی در ب ��ارۀ وضعیت حفص
بن سلیمان قاری ،الهه شاه پسند؛

محمد قندهاری؛
 .2می���زان اعتبار راویان عامه از دیدگاه
علم ��ای ش ��یعه ،حمیدرض ��ا بصیری و
فرشته دارابی؛
 .3پژوهش ��ی درب ��ارۀ روای ��ات «س ��ایه
نداشتن پیامبر؟ص؟ و ّ
ائمۀ اطهار؟ع؟»
در منابع فریقین ،میثم کهن ترابی؛
 .4در جس ��تجوی یک اندیشۀ غالیانه
َ ٌ ََ
ّ
اص ِب
بررس ��ی روای ��ت «س �
�واء عل ��ی الن ِ
ّ
َصل� �یام َزنی» در مناب ��ع امامیه با تکیه
بر «رجال النجاش���ی» ،امیر احمدنژاد و

دانشگاه
ق������رآن و
ح���دی���ث

فار غ التحصیلی  35٠٠دانشجو از دانشگاه قرآن و حدیث
ه ��ادی ّ
حج ��ت در مراس ��م تجلی ��ل از
پژوهش ��گران برت ��ر جش ��نوارۀ پژوهش ��ی

در ه ��ر ت ��رم  ۱۲٠نف ��ر از دانش ��جویان ،از

بخش پژوهش را تدوین کتاب دانست

پایاننامههای خود دفاع میکنند.

و گف ��ت ۲۶ :کت ��اب تاکن ��ون توس ��ط
اس ��تادان و پژوهش ��گران در دانش ��گاه

دارالحدی ��ث ـــ که در ت ��االر همایشهای

وی با اش ��اره به این که این دانش ��گاه

مؤسس ��ۀ برگزار ش ��د ـــ  ،اظهار ک ��رد :این

در بخش پژوهش ��ی ،تحقیق ��ات خوبی

دانش ��گاه در س ��ه مقط ��ع کارشناس ��ی،

ب ��رای پژوهش ��گران قائل ش ��ده اس ��ت،

وی با بیان این که چهار اثر امسال به

کارشناس ��ی ارش ��د و دکت ��ری دانش ��جو

عنوان کرد :در شورای پژوهشی مصوب

چاپ رسیده اس ��ت ،گفت :کتاب «دین

میپذیرد.

شده به دانش ��جویان مقطع کارشناسی

و مبان ��ی ارتباط ��ات» از جمل ��ه ای ��ن آثار

منتشر شده است.

دانش���گاه بیان ک ��رد :در دانش ��گاه قرآن
و حدی ��ث ،نوزده رش ��تۀ تحصیلی وجود
دارد ک ��ه س ��ه رش ��ته مرب ��وط ب ��ه مقطع
کارشناسی ،یازده رشته مربوط به مقطع
کارشناس ��ی ارشد و پنج رشته ،مربوط به
ارش ��د که یک کار پژوهش ��ی از خود ارائه

است و همچنین امسال برای نخستین

مقطع دکتری میشود.
م ��ع ��اون آم � ��وزش دان��ش��گ��اه ق� ��رآن و

دهند ،امتیاز باالیی داده شود تا صاحب

ب ��ار ،دو اثر به زبان عربی ترجمهش ��ده و

ح��دی��ث ب��ا ت��أ ک�ی��د ب��ر ای��ن ک��ه ت��ا پ��ای��ان

امتیاز پژوهشی شوند.
دکت ��ر ّ
حج ��ت در خص ��وص امتی ��ازات

پژوهشهای گوناگونی در حال تدوین

فار غالتحصیل شدند ،بیان ک��رد :یک

مقاالت علم ��ی ـــ پژوهش ��ی گفت :برای

هزار و چهارصد نفر از این دانشجویان

هر مقالۀ پژوهش ��ی ،هفت امتیاز در نظر

سخنان خ��ود ،از طراحی و تدوین ۵۶

در م� �ق� �ط ��ع ت� �ح� �ص� �ی�ل�ات ت �ک �م �ی �ل��ی

گرفتهش ��ده اس ��ت که در این راس ��تا الزم

عنوان درس از علوم حدیث خبر داد و

فار غالتحصیل شدند.
دکت ��ر ّ
حج ��ت با اش ��اره ب ��ه س ��یر دفاع

اس ��ت دانش ��جویان مقط ��ع کارشناس ��ی

خاطرنشان ک��رد :به دنبال آن هستیم

ارشد ،دستبهقلم شوند و کار پژوهشی

که بیست عنوان کتاب حدیثی برای

پایاننامههای دانش ��گاهی در دانشگاه

انجام دهند.

مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث،

سال  ۹۴حدود سه هزار و  ۵٠٠دانشجو

دارالحدی ��ث ،تصری ��ح ک ��رد :س ��یر دفاع

مع ��اون آم ��وزش دانش ��گاه ق ��رآن و

از پایاننامهه ��ا س ��یر صع ��ودی دارد و

حدی ��ث ،یک ��ی از بخشه ��ای فع ��ال در

است که بهزودی منتشر میشود.
دک� �ت ��ر ح � ّ�ج ��ت در ب ��خ ��ش پ��ای��ان��ی

تدوین و منتشر کنیم.

حضور دانشگاه قرآن و حدیث در نمایشگاه «خورشید تابان ری»
نمایش ��گاه «خورش ��ید تاب ��ان ری»
ب���ه مناس ��بت هفتۀ بزرگداش ��ت میالد
حضرت عبدالعظیم؟ع؟ از یازدهم تا
هفده ��م دیماه در ایس ��تگاه متروی
شهرری برپا شد.
حجت االس�ل�ام والمس ��لمین مهدی
قائم���ی ،رئی ��س پردی ��س ته ��ران ب ��ه
هم���راه جمع ��ی از مس ��ئوالن پردی ��س

ته ��ران ،در تاریخ چهاردهم دیماه با
حضور در نمایش ��گاه «خورش ��ید تابان
ری» ،از بخشه ��ای این نمایش ��گاه
دیدن کردند.
گفتن ��ی اس ��ت که دانش ��گاه ق ��رآن و
حدیث نیز با برپایی غرفهای ،در این
نمایشگاه شرکت کرد.
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برگزاری نشست علمی «عرصههای پژوهشی در علوم قرآن و حدیث» در پردیس تهران
ن � �ش � �س� ��ت ع � �ل � �م� ��ی ب� � ��ا ع�� �ن� ��وان
«عرصههای پژوهشی در علوم قرآن
و حدیث» ،در تاریخ بیست و چهارم
آذرماه با سخنرانی حجت
االس�لام و المسلمین دکتر
ّ
محمدعلی م��ه��دویراد،
استاد و عضو هیئت علمی
دانشگاه قرآن و حدیث و با
حضور جمعی از مسئوالن،
اس��ت��ادان و دان�ش�ج��وی��ان
پ��ردی��س ت��ه��ران در ت��االر
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ه ��م ��ای ��ش ش� �ی ��خ ط��وس��ی
این مجموعه دانشگاهی
برگزار شد.
در ای��ن م��راس��م ،حجت
االس�لام و المسلمین دکتر
ّ
محمدعلی مهدوی راد در
سخنانی پیرامون موضوع
«ع ��رص� �هه ��ای پ��ژوه �ش��ی
در ق� � � ��رآن و ح� ��دی� ��ث»
گ�ف��ت :عرصههای پ��ژوه��ش ه��م در
مطالعات قرآنی و هم در مطالعات
حدیثی گسترده است.
وی ادامه دادّ :اولین پایۀ تحقیق،
داش ��تن مایهه ��ا و زمینهه ��ای اولیۀ
مطالعه اس ��ت و ریشۀ لغوی آن یعنی
استوارس ��ازی و در واقع تحقیق ،غیر
از مطالعه اس ��ت.
ح� �ج ��ت االس � �ل ��ام و ال �م �س �ل �م �ی��ن
م��ه��دویراد در ادام ��ه اض��اف��ه ک��رد:
ّ
مدونسازی مجموعه یاداشتهایی
که کنار هم گذاشتهاید نیز تحقیق
ب��ه ش��م��ار ن �م �یآی��د؛ ب�ل�ک��ه تحقیق
ب��ه اس �ت��وار ساختن ی��ک ان��دی�ش��ه یا
ّ
تفکر گفته میشود که با ّ
توجه به

آموزههای دینی نباید هیج کاری را
بیهوده انجام داد و باید سعی کنیم
از هر چیزی بهره بگیریم و از کنار آن

مش ��کالت ّ
مهم���ی مواج���ه هس���تیم:
یک ��ی این ک ��ه تحقیقات ب���ه صورت
عم ��ودی انج���ام میش���ود و افق���ی

به سادگی نگذریم.
وی در ای ��ن ب ��اره ب ��ا اس ��تناد ب ��ه
روایت ��ی از پیامب ��ر اس�ل�ام؟ص؟ دربارۀ
داش ��تن ّ
توجه و دق ��ت الزم در انجام
دادن امور ّ
محول ��ه افزود :پیامبر؟ص؟
میفرمای ��د« :خداون ��د بندگان ��ی را
ک ��ه کارهایش ��ان را ب ��ا دق ��ت انج ��ام
میدهند ،دوس ��ت دارد».
دکتر ّ
محمدعل ��ی مهدویراد گفت:
ا گ ��ر بخواهی ��م در ح ��وزۀ اس�ل�ام،
پژوه ��ش کنی ��م بای ��د ب ��ه ط ��ور حتم
مطالعۀ گس ��تردهای از ّ
تمدن اسالمی

نیس ��ت .یعنی ب���ا ّ
توجه به اس���تفاده
از تکنول ��وژی و ابزاره���ای امروزی در
امر تحقیق ،هر چند این مس���ئله ،کار
تحقیق را تس ��هیل و سریع کرده ،ولی
ای ��ن ن ��وع روش تحقی���ق ،مطالعات
م ��ا را به صورت عم���ودی باال میبرد
و عمی ��ق نخواه���د ب���ود؛ در حالی که
در گذش ��ته ،ما ب���رای تحقیق مجبور
بودی ��م گاه ��ی ی���ک کت���اب پانص���د
صفح� �های را مطالع���ه کنیم تا به آن
نکت ��ه ی ��ا موض���وع مورد نظر ،دس���ت
پی ��دا کنی ��م.

داش ��تهباش ��یم.
وی در ادامه تصریح کرد :متأسفانه
م ��ا ام ��روز در عرص ��ۀ پژوه ��ش ،ب ��ا

ح� �ج ��ت االس����ل���ام و ال��م��س��ل��م��ی��ن
مهدویراد خاطرنشان کرد :از زمانی
ک ��ه ن �س �خ �هه��ای ال��ک��ت��رون��ی��ک��ی به

عرصۀ مطالعه و پژوهش وارد شده،
عرض تحقیق گسترده و عمق آن،
کم شده است و این در حوزۀ تحقیق
و پژوهش ،یک فاجعه است و برای
وارد شدن در حوزۀ تحقیق در زمینۀ
ع��ل��وم اس�لام��ی ،ب��ای��د بسیار مطالعه

کرد.
وی در پایان س ��خنان خود خطاب
به دانشجویان گفت :امیدوارم همۀ
ش ��ما دانش ��جویان ،خوب بخوانید و
خوب مطالع ��ه کنید و دانش را برای
دانش ��وری و دانشمند ش ��دن با تمام

وج ��ود دنب ��ال کنی ��د.
گفتن ��ی اس ��ت ای ��ن نشس ��ت علمی
و پژوهش ��ی ،ب ��ه ّ
هم ��ت کان ��ون
دانش ��جویی ق ��رآن و عت ��رت پردیس
تهران برگزار ش ��د.

حجت االسالم والمسلمین قائمی،
رییس پردیس تهران گفت :مسئلۀ
وح��دت ،مسئله مهمی است و یکی
از ع��وام��ل پ �ی��روزی ان �ق�لاب اسالمی
ایران در سال  ،1357همین وحدت
بود که در فرمایشهای امام راحل و
مقام ّ
معظم رهبری هم به آن تأ کید
شده است.
حجت اإلس�ل�ام والمس ��لمین قائمی
در تاریخ بیست و دوم آذرماه در دیدار
ّ
مسئوالن و اعضای ّفعال تشکلهای
دانش���جویی ،پ ��س
از تبری ��ک می�ل�اد
حض���رت ّ
محم ��د؟ص؟
و حضرت ام ��ام جعفر
ص���ادق؟ع؟ و هفت ��ۀ
وح���دت اظه ��ار ک ��رد:
باید نس ��بت به حفظ
وح���دت قومیته ��ا و
مذاهب داخل کشور،
مراقبت الزم را داشته
باش���یم تا ب ��ه انقالب
آس���یبینرس ��د.
وی با بیان حدیثی
از پ��ی��ام �ب��ر ا ک ��رم؟ص؟
ک������ه م � �یف� ��رم� ��ای� ��د:
«ع������اق � � �لت� � ��ری� � ��ن و

خردمندترین اف��راد کسی اس��ت که
خ ��دای خ ��ودش را ب�ش��ن��اس��د و از او
اط��اع��ت کند و دشمن را بشناسد و
نسبت به آن نافرمانی کند» ،گفت:
ه �م��ۀ ت�ل�اش دش �م��ن ای ��ن اس ��ت که
در داخ��ل کشور تفرقه ایجاد کند و
ّ
داع ��ش ه��م ب��ر اس ��اس همین تفکر
شکل گرفت و چهرهای غیر واقعی
از اس�لام و پیامبر گ��رام��ی اس�لام؟ص؟
را نشان میدهد که موجب رضایت
استکبار است.

ریی ��س پردی ��س ته ��ران در بخ ��ش
ّ
دیگری از س ��خنان خود ،تشکلهای
دانش ��جویی را از اعض ��ای خان ��وادۀ
دانش ��گاه قرآن و حدی ��ث خواند و در
ّ
ادامه افزود :تشکلهای دانشجویی
بای ��د در کاره ��ای فرهنگ ��ی ،حض ��ور
فع ��ال داش ��ته باش ��ند و کارهای ��ی
ک ��ه توس ��ط آنه ��ا انج ��ام میش ��ود ،از
اثرگذاری بیش ��تری برخوردار اس ��ت.
ح� �ج ��ت االس � �ل ��ام و ال �م �س �ل �م �ی��ن
ق��ائ �م��ی در ب��خ��ش پ��ای��ان��ی سخنان
خ���ود در ت��وص �ی �های
ن �س �ب��ت ب ��ه ض���رورت
فرا گیری مهارتهای
س�خ�ن��وری و نگارش
ب� ��رای دان �ش �ج��وی��ان
ت���أ ک� �ی���د ک� � ��رد و در
ادام�� ��ه اف� � ��زود :شما
دان � �ش � �ج� ��وی� ��ان ک��ه
ب���ا ع� �ل ��وم و م��ع��ارف
اه� � � � � ��ل ب� � �ی � ��ت؟مهع؟
آش ��ن ��ا ه �س �ت �ی��د ،ب�ـ��ـ��ا
ف �ـ �ـ �ـ��را گ �ی��ری ای ��ن دو
م ��ه ��ارت م �یت��وان �ی��د
اث� �رگ ��ذاری بیشتر در
جامعه داشته باشید.
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برگزاری نمایشگاه «سواد رسانهای» در قالب گرافیک اطالعرسان در پردیس تهران
ِ
ن��م��ای �ش��گ��اه ت �خ �ص �ص��ی گ��راف �ی��ک
اط �ل�اعرس� ��ان «س � ��واد رس� ��ان � �های» از
سیزدهم تا بیستم آذرماه به ّمدت یک
هفته در پردیس تهران دانشگاه قرآن
و حدیث برگزار شد.
این نمایشگاه با رویکرد پیشگیری از
آسیبهای رس ��انهای و افزایش سطح
آ گاهی و ش ��ناخت دانشجویان نسبت
به اه ��داف و محتوای رس ��انهها برگزار
شد.
در ای��ن نمایشگاه ،پیامهایی به
شکل تابلو با موضو عهایی همچون:
«ش��ه��ر و ش��ه��رون��د ال��ک �ت��رون �ی �ک��ی»،
«ترویج سبک زندگی غربی در فضای
م ��ج ��ازی»« ،رواب� � ��ط» ن��ام �ت��ع��ارف در

فضای م��ج��ازی« ،اعتیاد ب��ه فضای
م�� ��ج�� ��ازی»« ،س� ��رق� ��ت در ف��ض��ای
م��ج��ازی»« ،تبلیغات و ب��ازاری��اب��ی در
فضای مجازی»« ،استفادۀ آ گاهانه
در فضای م��ج��ازی» و «جاسوسی در
فضای مجازی» در معرض دید عموم

دانشجویان پردیس تهران قرار گرفت.
ای ��ن نمایش ��گاه فرهنگی ب���ه ّ
همت
مدیری ��ت فرهنگ���ی و دانش���جویی
پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث
و ب ��ا هم ��کاری فرهنگس���رای رس���انه
برگزار شد.

برگزاری آیین گرامیداشت روز دانشجو در پردیس تهران
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آیی ��ن گرامیداش ��ت روز دانش ��جو در
تاری ��خ ش ��انزدهم آذرماه با س ��خنرانی
حجت االسالم دکتر ّ
محمدرضا زائری،
ریی ��س مؤسس ��ۀ فرهنگ ��ی ش ��هدای

در ای ��ن برنامه ،حجت االس�ل�ام دکتر
ّ
محمدرض ��ا زائ ��ری ،ط ��ی س ��خنانی
ب ��ه اهمی ��ت موض ��وع رس ��انه و فضای
مجازی پرداخت.

انق�ل�اب اس�ل�امی و ب ��ا حض ��ور حج ��ت
االس�ل�ام و المس ��لمین قائم ��ی ،رییس
پردی ��س تهران و جمعی از مس ��ئوالن و
دانشجویان این مجموعۀ دانشگاهی
در ت ��االر همایش ش ��یخ مفی ��د پردیس
تهران برگزار شد.

وی گف ��ت :ه ��دف رس ��انهها ایج ��اد
تغیی ��ر در مخاط ��ب اس ��ت و مخاط ��ب
باید ب ��ا فرایند انتقال پیام آش ��نا ش ��ود
و در تقاب ��ل با رس ��انه ،منفعل نباش ��د و
گزینشگر باشد تا بتواند از تأثیر رسانه و
پیام بکاهد.

ریی ��س مؤسس���ۀ فرهنگی ش���هدای
انق�ل�اب اس�ل�امی ،تنه���ا راه مقابل���ه ب���ا
رس ��انهها را آش���نایی ب���ا س���واد رس���انه
دانست.
بخشه ��ای دیگ���ر برنامه ب���ا پخش
گزیدهای از بیانات مقام ّ
معظم رهبری
در دی ��دار ب ��ا دانش���جویان و اج���رای
نمای ��ش توس ��ط گ���روه هن���ری ردپ���ا با
موضوع رسانهشناسی همراه بود.
در پایان این برنامه ،دانشجویان برتر
در عرصههای آموزش���ی و فرهنگی این
مجموعه دانشگاهی معرفی شدند.
در حاش ��یۀ مراس���م ،حجت االس�ل�ام
دکتر ّ
محمدرضا زائری ،رییس مؤسسۀ
فرهنگی ش ��هدای انقالب اس�ل�امی ،از
بخشهای کتابخانۀ پردیس تهران
دیدن کرد.

برگزاری آیی ��ن غبارروبی حرم حض ��رت عبدالعظیم؟ع؟
ب ��ا حض ��ور دانش ��جویان دورۀ مج ��ازی و پردیس تهران
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دانشجویان مرکز آموزش الکترونیک
دانش���گاه قرآن و حدیث و نیز پردیس
ته���ران ،ب ��ا حض ��ور در ح ��رم ش ��ریف
س���ید الکری ��م حض ��رت عبدالعظی ��م
حس���نی؟ع؟ ،ضمن زیارت این مکان
ّ
مق���دس ،در آیین وی ��ژۀ غبارروبی
ضریح مطهر ش ��رکت کردند .در
ای���ن مراس ��م که مش ��تاقان
اه���ل بی ��ت عصم ��ت و
طهارت حضور داشتند،
مداحان به نوحهخوانی
و ذک���ر مصائ ��ب اه ��ل
بی���ت؟مهع؟ پرداختن ��د و
هر ی���ک از دانش ��جویان
با حضور در داخل ضریح

حض ��رت عبدالعظی ��م حس ��نی؟ع؟،
آیین غبارروبی را به جا آوردند.
مدی ��ر رواب ��ط عموم ��ی مرک ��ز
آموزشهای الکترونیک دانش ��گاه ،با
اشاره به استقبال گستردۀ دانشجویان
اظه ��ار داش ��ت :ای ��ن برنام ��ه ب ��رای
ّاولین مرتبه با محوریت دانش ��جویان
مجازی و فارغ التحصیالن دانش ��گاه
قرآن و حدیث برپا شد.
بس ��یاری از دانش ��جویان حاضر
در این مراسم معنوی ،از راههای
دور مانند
اصفهان و شهرکرد حضور داشتند
گ� � �ف� � �ت� � �ن � ��ی اس�� � � � � ��ت ح� � �ض � ��رت
عبدالعظیم؟ع؟ الحسنی که کنیهاش

اب��وال��ق��اس��م و ابوالفتح نیز ب ��وده ،در
روز چهارم ربیع اآلخ��ر س��ال  ۱۷۳ق،
م��ط��اب��ق  ۲۵ت�ی��رم��اه  ۱۵۸ی��زدگ��ردی
و در زم��ان ه��ارون الرشید در مدینه
در خانۀ ج� ّ�دش حضرت ام��ام حسن
مجتبی؟ع؟ متولد شد و پس از ۷۹
سال و شش ماه و ی��ازده روز قمری،
در پانزدهم ش� ّ�وال  ۲۵۲ق ،رحلت
در ب��اغ طوطی ری
ی��اف��ت و
به خاک سپرده
شد.

مـعاونت
فرهنگی
و هنــری
مـؤسسه

تولید آثار ترویجی و عمومی حدیثی برای مخاطبان

تولید ش��ده اس���ت ،اظ��ه��ار ک���رد :آث��ار
دارالحدیث به مخاطب عام در ایران
محصور نشده ،بلکه در این معاونت
برخی آث��ار بویژه کتب ک��ودک برای
مخاطبان آن س��وی م��رزه��ا ترجمه
و تولید می ش��ود .البته ای��ن اق��دام
پس از درخواست از طرف کشورهای
هدف صورت میگیرد.
وی خاطرنش����ان ک����رد :نیمنگاه����ی
به خارج از کش����ور داری����م؛ ولی عمده
تمرک����ز روی تأثیرگ����ذاری فرهنگی در
سطح عمومی جامعه است .تولیدات
نی����ز منحصر ب����ه تولی����د آث����ار مکتوب
نیس����ت؛ بلک����ه س����عی ش����ده ان����واع
تولیدات متناس����ب با نیازمندیهای

تولی����دی ،هنری اس����ت .زی����را ا گر می
خواهیم مع����ارف قرآن����ی و حدیثی در
جامعه نش����ر پی����دا کند ،بای����د از همۀ
ابزارها و قالبها استفاده شود.
دکت����ر س����بحانینیا عن����وان ک����رد:
از نیروه����ای متخص����ص بیرون����ی
نی����ز اس����تفاده میش����ود و دنب����ال
دریاف����ت ای����ده ،ط����رح و س����فارش از
صاحبنظ����ران ش����اخص کش����وری و
تولید و عرضۀ آن هستیم .بنا بر این،
سعی شده با هزینۀ کم ،تولید متنوع
و مطلوب داشته باشیم.
وی با بیان این که تاکنون خروجی
خوب����ی در بخش مکت����وب ،تولیدات
هن����ری و رس����انهای داش����تهایم،
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ح�����ج�����تاالس��ل��ام وال���م���س���ل���م���ی���ن
ّ
محمدتقی سبحانینیا در نشست
معاونت فرهنگی و هنری مؤسسۀ
دارال��ح��دی��ث و س���ازم���ان فرهنگی،
ه��ن��ری ،ورزش����ی ش���ه���رداری ق��م که
در مؤسسۀ دارال��ح��دی��ث ب��رگ��زار شد،
با بیان این که آثار تخصصی تولید
ش��ده در دارال��ح��دی��ث ب��ا ات��ک��ا ب��ر آث��ار
ترویجی و عمومی ب���رای مخاطب

روز جامعه باشد.
معاون فرهنگی و هنری مؤسسۀ
دارال��ح��دی��ث ب��ا اش����اره ب��ه ت��ول��ی��دات
معاونت فرهنگی و هنری دارالحدیث
گفت :بخشی از تولیدات مکتوب و
بخشی تولیدات رسانهای است که
شامل نرمافزار ،مجلۀ صوتی ،تیزر،
کلیپ و ...است.
وی خاطرنش����ان کرد :بخشی از آثار

گف ��ت :برای ش ��هر قم نی ��ز میتوانیم
فعالیتهای فرهنگی مطلوب داشته
باشیم.
وی ب ��ا بی ��ان ای ��ن ک ��ه پروژهه����ا
در قال ��ب گروهه ��ای س � ّ�نی ک ��ودک،
نوجوان و بزرگس ��ال ارائه میش ��ود،
گفت :باالی  ۱۴٠تا  ۱۵٠عنوان کتاب
در سال چاپ میکنیم که نزدیک به
هشتاد تا نود عنوان آن جدید است.
وی عنوان کرد :کتاب
«اخ�ل��اق ه�م��س��ای�گ��ی»،
م�� ��راح�� ��ل پ� ��ای� ��ان� ��ی را
میگذارند و طی یک یا
دو ماه آینده برای چاپ
ارائ���ه م �یش��ود و کتاب
«اخ�ل��اق ران��ن��دگ��ی» در
نیمۀ راه است.
س �ی��دم �ج �ی��د رف �ی �ع��ی،
م ��دی ��رع ��ام ��ل س ��ازم ��ان
ف���ره� �ن� �گ���ی ،ه� �ن���ری،
ورزش� ��ی ش��ه��رداری ق��م ن�ی��ز در ای��ن
م��راس��م ب��ا ب��ی��ان ای��ن ک��ه ک��اره��ای��ی
در ح��وزۀ شهر و ش�ه��رون��دی ص��ورت
گرفته اس��ت ،گفت :تحقق اص��ول،
اه��داف و چشمانداز تعریف شده در
ح��وزۀ شهر و شهروندی را در تعامل
ب��ا مجموعههای فرهنگی دن��ب��ال
میکنیم.
وی خ ��اط ��رن ��ش ��ان ک� � ��رد :ب�ح��ث
رانندگی ،یکی از اصلیترین مشکالت
شهر است که نیاز به فرهنگسازی
در این بخش وجود دارد .بنا بر این،
در حوزۀ اجرایی باید فرهنگسازی
الزم انجام شود.
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کتابخانۀ دارالحدیث ،یکی از بزرگترین منابع حدیثی و قرآنی است
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ّ
محمدمه���دی
ب���ا حج���ت االس�ل�ام

دانش���گاه و ایج���اد رش ��تههای «فق ��ه و

خیل ��ی ارزن ��ده اس���ت .وقت���ی رش���تهای

معراجی ،کتابش���ناس برجس���تۀ حوزۀ

حق���وق»« ،کالم و فلس ��فه» و «اخ�ل�اق و

تخصصی مثل علوم حدی���ث راهاندازی

علوماسالمیدربارۀ کتابخانۀتخصصی

روانشناسی»منابعموردنیازاینرشتهها

یش ��ود ،ای ��ن نی���از احس���اس میش���ود
م 

علوم ق���رآن و حدی���ث ،گفتگویی انجام

نیز تهیه و در اختیار دانشجویان قرار داده

که کتابخان� �های تخصص���ی در زمینۀ

دادهایم که در پی میآید.

ش���ده اس���ت .بخش دیگ ��ر کتابخانه،

دربارۀ نحوۀ تأسیس این کتابخانه و
امکانات آن توضیح بفرمایید؟
کتابخان���ۀ تخصص���ی دار الحدی���ث،
یک���ی از کتابخانهه���ای بس���یار خ���وب
کشور محسوب میشود که به ّ
همت آیت
اهلل ریش���هری پایهگ���ذاری ش���د و مانند
تم���ام کارهای خ���وب فرهنگی ایش���ان،
م���ورد ّ
توج���ه اس���تادان ،دانش���جویان و
پژوهش���گران برجس���ته در ح���وزۀ عل���وم
و مع���ارف حدی���ث ق���رار گرف���ت .آی���ت
اهلل ریش���هری همزم���ان ب���ا راهان���دازی
دانشکدۀ علوم حدیث در شهر ری و قم،
به ضرورت ایجاد کتابخانۀ تخصصی
حدی���ث ّ
توجه و عنایت داش���تند .با این
اندیشه ،خیلی سریع منابع و کتابهای
مورد نیاز تهیه شد.
کتابهای���ی که در ای���ران موجود بود،
از داخل کش���ور گردآوری شد و در بخش
کتابه���ای خارجی که به پژوهشهای
حدیث���ی مرب���وط ب���ود ،منابع م���ورد نظر
را از نمایش���گاههایی ک���ه در کش���ورهای
اسالمی دایر میشد و یا از نمایشگاه بین

پایاننامههای قرآنی و حدیثی است که

حدیث نیز ایجاد شود و بر همین اساس،
ّ
نگاه متولی ��ان کتابخانه به جمعآوری
منابع تخصصی حدیثی متمرکز میشود
ً
که معم ��وال در کتابخانههای عمومی،
این نگاه وجود ندارد.
وقتی دانش ��کدهای ب���ا آن اهداف بلند
یش ��ود ،باید ابزار کار مناسب نیز
ایجاد م 
برای آن تهیه شود و مهمترین ابزار یک
دانش ��گاه ،ایجاد کتابخانهای کامل و
جامع است که نیاز دانشجو و استاد را در
آن رش ��ته بر طرف کند .لذا حضرت آیت
یش ��هری این کار را بنیان نهاد که
اهلل ر 
کار بسیار ارزندهای است.
البته تا رسیدن به هدف اصلی و نهایی

قسمت مهمی از کار را تشکیل میدهد.

فاصله داریم .لذا از همۀ صاحبنظران،

در بخش نش���ریات و مجالت تخصصی

اس ��تادان و دانش���جویان عرص���ۀ قرآن و

ه���م ،برخ���ی مج�ل�ات منحص ��ر ب ��ه فرد

حدیث تقاضا داریم ما را با راهنماییهای

وجود دارد که از کشورهای اسالمی برای

خود یاری کنند تا این کتابخانه ،هر روز

یش ��ود .در مجموع
کتابخانه فراهم م 

از گذشته بهتر شود.

ح���دود  55هزار جلد کت ��اب از منابع بروز
و کارآم���د و م���ورد ّ
توج ��ه دانش ��جویان و

ب ��ه نظ ��ر ش ��ما مهمتری���ن ویژگ���ی این
کتابخانه چیست؟
مهمتری ��ن خصوصی���ت کتابخانه از
نظر من ،روز آمد بودن منابع کتابخانه

المللی کتاب ایران ،تهیه کردیم .آرامآرام
ً
مجموعهای نسبتا بزرگ ،خوب و روزآمد

موض ��وع ق ��رآن و حدیث چ ��ه ضرورتی
داشت؟
در ق���م ،کتابخانههای عظیمی اعم
از دانش���گاهی و غیر دانش ��گاهی فراوانی
وج���ود دارد و ای���ن فراوان ��ی ،ب ��ه اعتالی

اس ��ت .ه ��ر منبع���ی در داخ���ل و خ���ارج

قرآن���ی ،نیاز ب���ه منابع تفس���یری و علوم

س���طح علمی و فرهنگ ��ی جامعه کمک
میکن���د؛ ّاما ای���ن که با ن ��گاه تخصصی

آخرین پژوهشهای مرتبط را گردآوری

بت���وان کتابخان���های را ایج ��اد ک ��رد،

کن ��د ،ای ��ن از ویژگیه���ای خ���وب ی���ک

از کتابهای متعدد حدیثی فراهم آمد تا
این که به دلیل ایجاد رشتههای تفسیر
و علوم قرآنی و جذب دانشجویان علوم
قرآنی هم احساس شد.
ً
اخی���را ب���ه دلی���ل توس���عۀ رش���تههای

استادان در این کتابخانه وجود دارد.

ایج ��اد کتابخان� �های تخصص ��ی ب ��ا

کش ��ور چاپ ش ��ود ک���ه مرتبط با ق���رآن،
حدی ��ث و تاری ��خ اهل بیت؟مهع؟ باش���د،
ب ��ا فاصل ��ۀ اندک���ی تهی���ه میش���ود و در
اختی ��ار عالقهمن���دان قرار میگی���رد .این
که کتابخان� �های بتواند به روز باش���د و

کتابخانهاست.

ول���ی نمیت���وان ّ
تص���ور کرد ک���ه دیگر به

س ��مت کت ��اب روی آورند .خوب اس ��ت

اه���داف بلندمدت پیش روی ش ��ما در
آینده چیست؟
هدف مسئوالن دانشگاه و پژوهشگاه
ق ��رآن و حدی���ث ،ای���ن اس���ت ک���ه ای���ن
کتابخانه ب���ه یک���ی از کتابخانههای
مرجع کشور و جهان اسالم تبدیل شود.
کمکم با گس���ترش ش���بکههای مجازی
بایدبهسمتایجاد کتابخانۀدیجیتال
برویم تا در آین���ده ،تمام عالقهمندان به
کت ��اب حتی بتوانند از راه دور نیز از منابع
کتابخانهاستفاده کنند.

کتاب کاغذی احتیاج نداشته باشیم!

کتابخانهه ��ا ب ��ا برنامهریزی مناس ��ب

در پایان اگر نکتهای دارید بفرمایید.
واقعیت امر این اس���ت که نرخ مطالعه
در کش���ور م���ا خیلی ب���اال نیس���ت و کمی
نگران کننده اس���ت .تولی���د کتاب ،فکر
ً
و اندیش���ه ،نس���بتا خوب است؛ ولی نرخ
مطالعه متأسفانه خوب نیست .ما از اهل
پژوهش ،استادان و دانشجویان انتظار
داریم بیشتر به سمت کتاب بیایند.
منابع خوب���ی در این کتابخانه وجود
دارد ک���ه از عالقهمن���دان ب���ه پژوهش و

در روزه ��ای تعطی ��ل هم باز باش ��ند و به

فضا کمکم به س���مت کتابخانههای

تحقی���ق دع���وت میش���ود از ای���ن منابع

در پایان ،از هم ��ۀ عزیزانی که تاکنون

مجازی پیش م���یرود و ما نمیتوانیم از

ارزشمند اس���تفاده کنند .جامعهای رشد

در ش ��کل دادن ای ��ن کتابخانه س ��هم

این امر غافل ش���ویم .ضم���ن این که به

پی���دا میکند ک���ه از نرخ مطالع���ۀ باالیی

داشتهاند ،تش ��کر میکنم :حضرت آیت

تهی ��ۀ منابع چاپ���ی باید اهتمام داش���ته

برخوردار باش���د؛ کش���ورهایی ک���ه از نظر

اهلل ری ش ��هری ،مس ��ئوالن و کارکن ��ان

باش ��یم ،از کتابخانۀ مجازی هم نباید

کت���اب فقی���ر هس���تند ،از نظ���ر علم���ی و

کتابخان ��ه ،و دانش ��جویان عزیزی که

غافل شویم .من فکر میکنم شبکههای

تکنولوژی هم فقیر میشوند.

در نگهداری این س ��رمایۀ ارزشمند کوشا

را ب ��ه طور کامل به حاش���یه ببرن���د؛ این

و نه���اد مل���ت ای���ران وج���ود دارد و نی���از
ب���ه ّ
مش���وقهایی اس���ت ک���ه اس���تادان،

را برای کتابهای مجازی تعریف کنند،

دانش���جویان و پژوهش���گران بیش���تر به

شبکهها میتوانند عرصۀ خوب و موفقی

س ��اعت فعالی ��ت کتابخان ��ه را نی ��ز در
روزهای عادی افزایش دهند.
ً
حتما برخی از مردم میخواهند ساعتی
از روزهای تعطیل خود را در کتابخانه و
به مطالعه بگذرانند .اینها عواملی است
که باعث میشود مردم جامعه به کتاب
خواندن تشویق شوند و کتابخوانی ،به
یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

هستند.
ّ
ب ��ه امی ��د روزی ک ��ه مل ��ت ما ب ��ه یک
ّ
ملت کتابخوان ،کتابدان و دانشمند
تبدیلشوند.

بازدید برخی از مدیران مؤسسۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث از مرکز پژوهشی میراث مکتوب

گ��روه��ی م�ت�ش� ّ�ک��ل از آق ��ای ��انّ :
سید
م��ح� ّ�م��دک��اظ��م ط��ب��اط��ب��ای��ی ،رئ��ی��س
پژوهشکدۀ علوم و م��ع��ارف حدیث،
ّ
محمدتقی
دک��ت��ر
ین ��ی ��ا،
س���ب���ح ��ان� � 
م�����دی � ��رع � ��ام � ��ل
ان��������ت� � � ��ش� � � ��ارات
دارال�����ح � ��دی � ��ث،
ه�������ادی رب���ان���ی،
ّ
رئ��ی��س م��رک��ز ملی
مخطوطات و کتابخانۀ مؤسسه و
ّ
محمدباقر نجفی ،مدیر آم��ادهس��ازی

کتاب پژوهشگاه ،به نمایندگی از سوی
مؤسسۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث،
در تاریخ بیست و هفتم دی م��اه ،از

مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،بازدید
ک��ردن��د .در ای��ن برنامه ضمن آ گاهی

از فعالیت های مرکز پژوهشی میراث
مکتوب و گفتگو با دکتر ایرانی رییس
ای��ن مرکز ،از بخش مربوط به چاپ
دیجیتال کتاب
آن م��رک��ز ب��ازدی��د
ب� ��ه ع ��م ��ل آم� ��د.
گفتنی اس��ت این
ب��ازدی��د ب��ه هدف
آشنایی با فرایند
چاپ دیجیتال و
ملزومات آن صورت گرفت.
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مج ��ازی نمیتوانند چاپ و نش���ر کتاب

عش���ق و عالق���ه ب���ه کت���اب در ضمی���ر

مراجع ��ان خدمترس ��انی کنن ��د و حتی
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نقش مدیران هنری ،به کارگیری آموختههای تصویری برای آموزش کودکان است
اس ��تاد طراح ��ی گرافی ��ک ،با اش ��اره
ب ��ه اهمیت جای ��گاه مدیری ��ت هنری
در فراین ��د تولی ��د کتابهای تصویری
ک ��ودک و نوج ��وان گف ��ت :مهمتری ��ن
وظیف ��ۀ مدی ��ر هن ��ری ،ب ��ه کارگی ��ری
آموختهه ��ای تصویری هدایت کنندۀ
مخاط ��ب ک ��ودک و برگرفت ��ه
ازهویت بصری ناشر است.
ک ��وروش پارس ��انژاد ،در
نشس ��ت ناش ��ران ک ��ودک و
نوج ��وان و تصویرگ ��ران ـ� �ـ که

26

در تاری ��خ بیس ��ت و هش ��تم
دیم ��اه ب ��ا موض ��وع «جایگاه
مدیریت هنری در فرایند تولید
کتابه ��ای تصویری کودک و
نوجوان» در نگارس ��تان اشراق
قم برگزار شد ـــ  ،افزود :باید در
لاّ
تولید کتاب کودک ،زیبایی ،خ قیت
و نوآوری محصول داشته باشیم.
داور جش ��نوارههای بی ��ن الملل ��ی،
تصری ��ح ک ��رد :طراح ��ی گرافی ��ک ب ��ر
اس ��اس اصول دیزاین ش ��کل گرفته و
هنری پرکاربرد است.
این مدرس دانشگاه گفت :گرافیک
به عنوان راه حلهای بصری (نوشتار
و تصوی ��ر) برای رفع نیازهای ارتباطی
جامعه استفاده میشود.
پارس ��انژاد اف ��زود :طراح ��ی گرافیک
ب ��ا زندگی و نیازهای روزمرۀ انس ��انها
ارتب ��اط دارد و دائ ��م در حال نو ش ��دن
اس ��ت و ش ��اخهای از آن به تولید انواع
نش ��ریات مج�ل�ات و نش ��ر رومی ��زی
اختصاص دارد.
وی خاطرنش ��ان ک ��رد :در گرافی ��ک
نش ��ر ،ط ��راح گرافی ��ک ب ��رای معرف ��ی

محصول ت�ل�اش میکند تا ب ��ا تازگی و
خالقی ��ت ،کت ��اب را به بهترین ش ��یوه
معرفی کند.
پارس ��انژاد ب ��ا اش���اره به ش ��کلگیری
گرافیک معاصر گفت :نتیجۀ تالشها
و آفرینش هنری مرحوم مرتضی ّ
ممیز

ط ��راح گرافی ��ک ،تصویرگ ��ر و اس ��تاد
دانشگاه به طراحی گرافیک ایران در
دورۀ معاص ��ر صورت گرف ��ت و نتیجۀ
آن ،راهان ��دازی موف ��ق کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوان ،به شیوهای
روشمند و حرفهای بود.
رئی ��س انجم ��ن ناش ��ران ک ��ودک و
نوج ��وان ق ��م نی ��ز از س ��خنرانان ای ��ن
نشست بود.
ح� � �ج�� ��ت االس � � � �ل � � ��ام ع� �ل� �ی���رض���ا
ین�س��ب ،مهمترین مشکل
س�ب��ح��ان� 
بازار کتاب را توزیع کتاب عنوان کرد و
ّ
گفت :دغدغۀ متولیان کتاب در توزیع
کتاب است.
مدی ��ر نش ��ر جم ��ال ،ب ��ا بی ��ان ای ��ن
ک ��ه توزی ��ع خ ��وب از تولید خ ��وب آغاز
میش ��ود ،افزود :آث ��اری ک ��ه در تولید
آنها دقت نمیش ��ود ،در زم ��ان توزیع،

مشکل پخش خواهند داشت.
رئی ��س انجم���ن ناش���ران ک���ودک و
نوج ��وان ق ��م ،اظه���ار ک���رد :در مس���یر
ّ
تولید کتاب ک ��ودک ،زمانی که مؤلف
و تصویرگر ،عملکرد خوبی داشتهاند،
مورد قبول مخاطب بوده است.
وی افزود :س���لیقۀ مخاطب،
ّ
مقدم بر هنرمند اس���ت و گاهی
آث ��اری ک���ه در جش���نواره مقام
ّاول کس���ب میکنن���د ،ب���رای
مخاطب���ان در درج���ۀ دوم
اهمی ��ت دارد و بای���د مدی���ران
هن ��ری و هنرمن���دان در ی���ک
جهت تالش کنند.
ح� � � � ��ج�����������ت االس����������ل����������ام
س�ب��ح��ان�ین��س��ب خ��اط��رن��ش��ان
ک�� ��رد :ه���زی���ن���های ک����ه ب����رای
ب��خ��ش ه��ن��ری در ق���ال���ب م��دی��ری��ت
هنری ،تصویرگری ،چاپ مطلوب و
عالقهمندی مخاطب ،تولید شود ،از
هزینۀ تبلیغات میکاهد.
لاّ
فری ��د الدی ��ن م ی���ی ،مدی���ر گ���روه
دیزاین و هنر سپید نیز سخنران دیگر
این نشست بود.
وی گفت ،نمایشگاه جنبی نشست،
حاص ��ل ت�ل�اش جمع���ی از هنرمن���دان
تصویرگر است.
ای ��ن ط ��راح گرافی���ک اف���زود :یک���ی
از رویکرده ��ای مغف���ول در زمین���ۀ
آموزش تصویرگ���ری در ایران ،رویکرد
دیزاینمحور است.
عضو انجمن طراحان گرافیک ایران
خاطرنشان کرد :سادهترین مسئلهای
که ی ��ک تصویرگر کتاب ک���ودک با آن
روبهروس ��ت ،ش���یوۀ ادرا ک ک���ودک از

جهان اس ��ت و باید از همی ��ن رو برای
مخاطب خود تالش کند.
برگزاری نمایش ��گاه آث ��ار تصویرگران
و پاس ��خ ب ��ه پرس� �شهای ش ��رکت
کنن���دگان ،از دیگ ��ر برنامهه ��ای ای ��ن

نشست بود.
ای ��ن نشس ��ت ،چهارمین نشس ��ت از
سلسله نشس� �تهای مؤسسۀ علمی ـــ
فرهنگی دارالحدیث ب ��ه منظور تولید
آث ��ار با محتوای ادبی و تربیت دینی با

عنوان امور هن ��ری کتابهای کودک
و نوجوان با همکاری انجمن ناشران
ک ��ودک و نوجوان ق ��م و تصویرگران و
مدیران هنری با تجربه است.

مع���اون فرهنگ ��ی و هنری مؤسس ��ۀ
دارالحدی ��ث گف ��ت :در کت ��اب
متن مهمترین
«حكمتنامۀ كودک»ِ ،
رهنمودهاى قرآن و احادیث اس�ل�امى
در زمین ��ۀ آم ��وزش و پ ��رورش ك ��ودک
گردآوری ش ��ده و منبع مناس ��بی برای
تربیت فرزندان اس ��ت .حجت االسالم
والمس ��لمین ّ
محمدتق ��ی س ��بحانینیا
در نشست ناشران کودک و نوجوان و
تصویرگران این عرصه ،با ذکر حدیثی
از ام���ام عل ��ی؟ع؟ ک ��ه میفرمای ��د:
«فرزندانت ��ان را ب ��ه فراگی ��ری عل ��م،
فرم���ان دهی ��د» ،علمآموزی و کس ��ب
ادب ب ��ه فرزن ��دان را وظیف ��ۀ اساس ��ی

کتاب کودک و والدین توصیه کرد.
مع ��اون فرهنگ ��ی و هنری مؤسس ��ۀ
دارالحدی ��ث ،محت ��وا ،تصویرگ ��ری و
نش ��ر را از ارکان تولی ��د کت ��اب ک ��ودک
برش ��مرد و اف ��زود :تصویرگری ،ابزاری
اس ��ت تا با آن کتابها ب ��رای کودکان
جذاب باشد.
وی اف ��زود :گاه ��ی محت ��وا مطلوب
نیس ��ت ،ولی قالب و شکل در بهترین
ش ��کل ممک ��ن اس ��ت و مس ��ئول ای ��ن
تولی ��د ،که ب ��ا جذابیت خ ��ود کودکان
را ب ��ه بیراهه س ��وق م ��ی دهد ناش ��ر و
نویسنده است.
مدیرعامــل انتشارات دارالحــدیــث،
اظهار کرد :مؤسسۀ
علــمی ـــ فــرهــنگی
دارال � �ح� ��دی� ��ث در
ع�� ��رص�� ��ۀ ت ��ول� �ی ��د
ک��ت��اب ،گ��امه��ای
ّ
م ��ؤث ��ری ب��رداش �ت��ه
و در ح ��وزۀ کتاب
ک ��ودک ن��وج��وان و
ج� � ��وان ،ت��ا ک �ن��ون
ص��د ع�ن��وان کتاب
در س� � � ��ه س�� ��ال
گ��ذش��ت��ه ت��ول��ی��د و
م��ن��ت��ش��ر ک � � ��رده و

آموزههای اخالقی و دینی با کیفیت
مطلوب بوده است.
دکتر سبحانینیا گفت :باید تهدیدها
را به فرص ��ت تبدیل کنی ��م .اگر امروز
فرزن ��دان م ��ا س ��راغ فض ��ای مج ��ازی
رفتهان ��د باید در این فضا برای انتقال
آموزههای دینی و اخالقی تالش کرد.
وی اف ��زود :ا گ ��ر والدی ��ن از ابت ��دا
کودکان را با کتاب انس دهند ،کودک
ّ
در آین ��ده ،ارتب ��اط مؤثرت ��ری با کتاب
برقرار میکند.
در نشس ��ت ناش ��ران ک ��ودک و
نوج ��وان و تصویرگ ��ران ک ��ه در تاری ��خ
بیس ��ت و هش ��تم دیم ��اه ب ��ا موضوع
«جای ��گاه مدیری ��ت هن ��ری در فراین���د
تولی ��د کتابه ��ای تصوی ��ری ک ��ودک
و نوج ��وان» در نگارس ��تان اش ��راق قم
برگزار ش ��د ،ک ��وروش پارس ��انژاد ،داور
جش ��نوارههای بی ��ن الملل ��ی ،حج ��ت
االسالم علیرضا سبحانینسب ،رئیس
انجمن ناشران کودک و نوجوان قم و
لاّ
فرید الدین م یی ،مدیر گروه دیزاین
و هنر س ��پید نیز س ��خنرانان دیگر این
نشست بودند.
برگزاری نمایش ��گاه آث ��ار تصویرگران
و پاس ��خ ب ��ه پرس� �شهای ش ��رکت
کنن ��دگان ،از دیگ ��ر برنامهه ��ای ای ��ن

والدی���ن برش ��مرد و مطالع ��ۀ کت ��اب
ّ
«حکمتنام ��ۀ کودک» را ب ��ه متولیان

ت�لاش مؤسسۀ دارالحدیث در تولید
کتاب کودک و نوجوان ،بهرهگیری از

نشست بود.
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تربیت فرزند شایسته با استفاده از روایات در کتاب «حکمتنامۀ کودک»

مرکز همایشهای
عـــلـــمـــیو
پژوهشهای آزاد

جایگاه علمی شیخ صدوق؟هر؟ مسئولیت ما را دوچندان میکند

برگزارکنندگان این کنگره را دوچندان
میکند.
وی ادام ��ه داد :از آن ج ��ا ک ��ه کنگرۀ
ّ
ملی ش ��یخ صدوق؟هر؟ ابعاد ترویجی
باالیی در سطح اقشار مختلف جامعه
دارد ،بای ��د ب ��ا برنامهری ��زی م � ّ
�دون،
ش���رایطی فراه ��م آورد تا قش ��ر جوان و
دانش���گاهی ب ��ا اط�ل�اع از برپای ��ی این
کنگره ،بتوانن ��د بهترین بهره علمی را
از این کنگره ببرند.
حجت االسالم میرلوحی ،دبیر علمی
کنگرۀ ش ��یخ صدوق نی ��ز در این دیدار

ش ��یعه را ب ��ه عن ��وان ی ��ک الگوی ��ی از
طرف ایران ب ��ه جهانیان معرفی کرد؛
زی ��را در این فضاهای تربیتی و هجوم
فرهنگ ��ی ،معرفی بیش ��تر ش ��خصیتی
همچون ش ��یخ صدوق؟هر؟ به نس ��ل
ج ��وان ک ��ه همانند یک س ��تون بزرگ
ب ��رای ش ��یعیان محس ��وب میش ��ود،
میتوان ��د تأثی ��رات عمیق ��ی ب ��ر بهبود
شرایط فعلی بگذارد.
الزم به یادآوری است ،عالقهمندان
ب ��ه ش ��رکت در ای ��ن کنگ ��ره میتوانند
آثار خ ��ود را از طریق س ��ایت کنگره به

دانش ��گاه ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ در تهران
برگزار خواهد شد.
گفتنی اس ��ت ،مرحوم ش ��یخ صدوق
از بزرگتری ��ن ش ��خصیتهاى جهان
اس�ل�ام و ش ��یعه و از برجس ��تهترین
چهرههاى درخش ��ان عل ��م و فضیلت
اس ��ت تا جای ��ی که ش ��یخ بهایی لقب
ّ
المحدثی ��ن» را برای ایش ��ان
«رئی ��س
برگزی ��ده اس ��ت .ش ��أن و جای ��گاه این
دانش ��مند ،آن ق ��در عال ��ی اس ��ت ک ��ه
پیکر وی پس از هش ��تصد سال ،سالم
مشاهده شده است.
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آیتاهلل ریش ��هری ،رئی ��س کنگرۀ
ّ
مل���ی ش ��یخ ص ��دوق؟هر؟ و تولی ��ت
آس���تان مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظیم
حس���نی؟ع؟ در دی ��دار ب ��ا اعض ��ای
ّ
ش���ورای سیاس� �تگذاری کنگ ��رۀ ملی
ش���یخ صدوق ،ضمن تأ کید بر برپایی
هرچه باش ��کوهتر این کنگره گفت :در
خص���وص جایگاه عظیم علمی ش ��یخ
صدوق ،هر چه گفته ش ��ود ،باز اندک
اس���ت که همین مس ��ئله ،مس ��ئولیت

گف ��ت :معرف ��ی بزرگان ��ی چ ��ون ش ��یخ
ص ��دوق؟هر؟ در قال ��ب کنگرهه ��ای
علم ��ی ،تبع ��ات مثبت ��ی در افزای ��ش
ّ
دانش جوانان متفکر خواهد داشت و
از سویی این کنگرهها فضایی مناسب
ب ��رای پژوهش ��گران و دانش ��مندان
فراهم میآورد.
وی در ادام ��ه خاطرنش ��ان ک ��رد :ب ��ا
ّ
برپای ��ی شایس ��تۀ کنگ ��رۀ مل ��ی ش ��یخ
صدوق؟هر؟ حت ��ی میتوان این عالم

آدرس  irconference.irبه دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.
مراس ��م اختتامیه نخس ��تین کنگرۀ
ّملی شیخ صدوق؟هر؟ به ّ
همت اداره
کل اوقاف و امور خیریۀ اس ��تان تهران
با هم ��کاری ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ
شهر ری ،مؤسس ��ۀ راه ناتمام ،آستان
ش ��یخ صدوق؟هر؟ ،س ��ازمان بس ��یح
هنرمن ��دان ،مؤسس ��ۀ تبی ��ان ،جامعة
المصطف ��ی العالمیه و دفتر اعزام مبلغ

ان��ت��ش��ارات
دارالحدیث

انتشار گزارشی از فعالیتهای نشر دارالحدیث در مجلۀ چاپ و نشر بین المللی ایران

اختص ��اص یافته ،در نش ��ریۀ printed
 in iranانعکاس یافت.
ای���ن نش ��ریه در داخ ��ل و خ ��ارج از
کش���ور توزی ��ع میش ��ود و ب ��ه دس ��ت
مخاطب ��ان و اه ��ل نظ ��ر میرس ��د.
همچنی ��ن این نش ��ریه در نمایش ��گاه
كت���اب فرانكف ��ورت ب ��رای اف ��راد و
مؤسسات شاخص در حوزۀ بین الملل
چ���اپ و نش ��ر ،كتابخانهه ��ای بی ��ن
المللی ،آژانسه ��ای ادبی ،هتلهای
بی���ن الملل ��ی ،بخ ��ش فرهنگ ��ی
سفارتخانههای خارجی در ایران نیز
ارسال خواهد شد.
م���ج��ل��ه  printed in iranب��ه

میپردازد و تالش آن در جهت نشان
دادن توانمندیهای نشر ایران بوده
است.
عالقهمندان میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر و دی��دن شمارههای
پیشین مجله ب��ه و ب��س��ای��ت آن به
آدرس www.printediniran.com
مراجعه نمایند.
ای ��ن مجله تم ��ام رنگی و گالس ��ه در
 ۶۴صفح ��ه ،با ش ��مارگان ش ��ش هزار
نسخه منتشر میشود.
س ��ه ه ��زار نس ��خه از ش ��مارۀ اخی ��ر
آن پ ��س از حم ��ل ب ��ه غرف ��ۀ مجله در
س ��الن پن ��ج نمایش ��گاه بی ��ن الملل ��ی

اهالی رس ��انههای جمعی توسط گروه
ش� �شنفره از همکاران تولید مجله که
از بین افراد مس ��لط به زبان انگلیسی،
آلمانی و فارسی و آش ��نا با حوزۀ کتاب
انتخ ��اب ش ��ده بودند ،بی ��ن پنج هزار
و پانص ��د غرف ��ۀ واقع در دوازده س ��الن
نمایشگاه توزیع شد.
دو صفحه از شماره اخیر این مجله
ب��ه م�ع��رف��ی بخشی از فعالیتهای
دارال�� �ح� ��دی� ��ث ب� ��وی� ��ژه ان� �ت ��ش ��ارات
دارالحدیث در عرصههای بین المللی
اختصاص یافته است.
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مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث در بخ ��ش
فعالیتهای بینالملل ��ی ،تالشهای
ارزندهای را آغاز کرده و آثار ارزشمندی
را ب���ه زبانهای گونا گ ��ون ترجمه و یا
منتش���ر نموده اس ��ت .بخش ��ی از این
فعالیته ��ا ک ��ه به ترجمه و چ ��اپ آثار

م��وض��وع��ات م�ت�ن� ّ�وع��ی از اخ��ب��ار نشر
ای��ران ،گ��زارش ،معرفی نویسندگان،
ه �ن��رم �ن��دان ،ن ��اش ��ران و م��ؤس��س��ات
انتشاراتی ،معرفی کتاب ،رویدادهای
فرهنگی کشور ،ترجمه ،نسخههای
خطی و کتابهای کودک و نوجوان

کت ��اب فرانکف ��ورت ,ط ��ی پن ��ج روز
برپای ��ی نمایش ��گاه ،ع�ل�اوه ب ��ر غرف ��ۀ
ای ��ران در س ��الن پن ��ج و س ��ه ــ� �ـ ک ��ه
بزرگتری ��ن و مهمتری ��ن محل تعامل
ب ��ا ّ
مؤسس ��ات بی ��ن المللی بود ــ� �ـ و نیز
در در فض ��ای وی ��ژۀ روزنامهن ��گاران و
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حضور انتشارات دارالحدیث در نمایشگاههای کتاب سراسر کشور
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انتش ��ارات دارالحدی ��ث ،ب ��ا ه ��دف
معرف ��ی و ارائۀ آث ��ار و تألیفات آیت اهلل
ریش ��هری و پژوهش ��گران مؤسس ��ۀ
علم ��ی ــ� �ـ فرهنگ ��ی دارالحدی ��ث،
آذرم ��اه امس ��ال ،در پن ��ج نمایش ��گاه

اس ��تانهایی بودن ��د ک ��ه در آذرم ��اه
مقص ��د انتش ��ارات دارالحدی ��ث برای
شرکت در نمایشگاههای استانی بوده
است.
ّ
آقای بس ��اره اظهار داش ��ت :با توجه

شهر شیراز و اراک مطلوب بوده است،
تصریح ک ��رد :م���کان نمایش���گاههای
کتاب در برخی از اس���تانها ،از کیفیت
مناس ��بی برخ ��وردار نب���ود و یا ب���ا مرکز
ش ��هر ،فاصل ��ۀ زی���ادی داش���ت ک���ه از

اس ��تانی ش ��رکت ک ��رد .مدی ��ر توزی ��ع
انتش ��ارات دارالحدی ��ث ب ��ا اش ��اره ب ��ه
ای ��ن ک ��ه ،ای ��ن انتش ��ارات در پن ��ج
نمایشگاه اس ��تانی شرکت کرده افزود:
اس ��تانهای خراس ��ان ش ��مالی (ش ��هر
بجن ��ورد) ،بوش ��هر ،مرک ��زی(اراک)،
سمنان(ش ��اهرود) و فارس(ش ��یراز)،

به فش ��ردگی و تداخ ��ل زمانی برگزاری
نمایش ��گاهها ،کار حض ��ور در آن را
کم ��ی دش ��وار س ��اخته بود که توس ��ط
نمایندگیها این مشکل هموار گردید.
مدیر توزی ��ع انتش ��ارات دارالحدیث
با بیان این که میزان اس ��تقبال مردم
از غرف ��ۀ انتش ��ارات دارالحدیث در دو

عوام ��ل اس ��تقبال ضعی���ف ب���ه ش���مار
میرفت.
آق ��ای بس ��اره از برگ���زاری چندی���ن
نمایش ��گاه در اس���تانهای دیگ���ر و در
مناطق تهران بزرگ در ماههای آینده
خبر داد.

كتاب «از نماز بیشتر بدانیم» منتشر شد
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ح������ج� � �تاالس��ل��ام وال��م��س��ل��م��ی��ن
ّ
محمدتقی سبحانینیا ب��ا اش��اره به
م��ش�خ��ص��ات ک��ت��اب «از ن��م��از بیشتر
ب���دان���ی��م» ،اظ��ه��ار ک� ��رد :ای ��ن ک��ت��اب
از دوازده ب��خ��ش تشکیل ش��ده که
عناوین برخی از بخشها عبارتاند
از :تشریع نماز ،صورت یا شکل نماز،
اوق���ات ن��م��از ،اج ��زای ن��م��از ،اهمیت
نماز ،آثار و برکات نماز.
وی خاطرنش ��ان ک ��رد :مراقب ��ت از
نم���از، آداب نماز ،قبولی نماز ،س ��بک
ش���ماردن نم ��از ،بیمباال ت ��ی در ادای
نم���از و مس ��ائل اختالفی بین ش ��یعه و
ّ
س���نی ،از دیگ ��ر عناوی ��ن فص ��ول این
کتاب است.
معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث
بیان کرد :متأس ��فانه گاهی مش ��اهده
میشود که نماز در بین اقشار مختلف
م���ردم عزی ��ز و مؤمن ،بوی ��ژه جوانان،
م���ورد کملطف ��ی و بیمه ��ری ق ��رار
گرفت���ه و ی ��ا میگی ��رد .این ک ��ه عامل

ای ��ن کم ّ
توجهی چیس ��ت ،خود بحث
مستقلی طلب میکند و یکی از عوامل
اصل ��ی آن ،عبارت اس ��ت از :بیمهری
ب ��ه مس ��اجد آن گون ��ه که شایس ��ته و
بایسته است.
مدیرعام ��ل انتش ��ارات دارالحدی ��ث
تصریح کرد :پرس� �شهای فراوانی در
بارۀ نماز وج ��ود دارد که ذهن جوانان
را به خود مش ��غول ساخته و بی پاسخ
ماندن آن پرس� �شها به طور طبیعی،
انگیزۀ آنها را از ّ
توجه به نماز و اهتمام
به آن کاهش میدهد.
حج ��ت االس�ل�ام س ��بحانینیا گفت:
وج ��ود ای ��ن پرس� �شها ،باع ��ث ش ��د
کتاب ��ی در این موضوع با اتکا به منابع
معتبر روایی و قرآنی به ویژه کتاب دو
جلدی «شناختنامۀ نماز» که توسط
انتش ��ارات دارالحدیث منتش ��ر ش ��ده،
تدوین شود.
سبحانینیا ادامه داد :چهل پرسش
پ ��ر تک ��رار در بارۀ نماز رص ��د گردید و با

ً
بیانی نسبتا روان و البته کوتاه ،پاسخ
داده ش ��د .امی ��دوارم ای ��ن اث ��ر ،م ��ورد
ّ
توجه جوانان قرارگیرد.
دکت ��ر س ��بحانینیا از مرا ک ��زی چون
دانش ��گاهها و دبیرس ��تانها و حت ��ی
مس ��اجد دع ��وت ک ��رد ت ��ا ا گ ��ر دغدغۀ
نماز جوانان را دارند،
مسائل مربوط به ِ
در جهت تش ��ویق آنان و پاس ��خگویی
به پرسشهای آنان برآیند.
ّ
مؤلف کتاب «از نماز بیش ��تر بدانیم»
گف ��ت :ای ��ن اث ��ر ،کت ��اب مناس ��بی
ب ��رای جوان ��ان بویژه دبیرس ��تانیها و
دانش ��جویان عزیز خواهد ب ��ود .البته
برای ّ
ائمۀ جماعات نیز سودمند است
و آن ��ان را در ارائ ��ۀ پاس ��خ به پرس ��ش
مخاطب ��ان خود در بارۀ نماز توانمندتر
خواهد ساخت.
وی در پای ��ان ،برگ ��زاری مس ��ابقۀ
کتابخوان ��ی از این اثر را روش ��ی کارآمد
در تش ��ویق جوان ��ان ب ��ه مطالع ��ۀ آن
دانست.
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کتابهای تجدید چاپ شده در مهر و آبان 1395
.1دانشنامۀ امام مهدی(ع) بر پایۀ
قرآن ،حدیث و تاریخ
مهدی خس ��روی سرش ��کی ،ق ��م :دار
الحدیث ،چاپ سوم 1395 ،ش ،رقعی،
 ۲۸۶ص ،فارسی.
تبلیغ بر پایه قرآن ،حدیث و تاریخ
ّ
ّ
دمحمد یر یش ��هر ی ،با
محم
همکاریّ :
سید حمید حسینی ،ترجمه:
عل ��ی نصیری ،ق ��م :دار الحدیث ،چاپ
هش ��تم 1395 ،ش ،وزیری ۴۹۱ ،ص،
عربی _ فارسی.
.1درسنامۀروانشناسیمثبتنگر
(نظریهها،پژوهشهاو کاربستها)
کی���ت هف���رن و ایلون���ا بونی���ول ،ترجمه:
ّ
محمدتقی تبیک و محس���ن زندی ،چاپ

سوم 1395،ش،وزیری۳۹۲،ص،فارسی.

.2درسنامۀفهمحدیث
عبداله ��ادی مس ��عودی ،ق ��م :دار
الحدی ��ث ،چ ��اپ دوم 1395 ،ش،
وزیری ۲۳۲ ،ص ،فارسی.
عطر گل سرخ
ّ
محم ��د مهاجران ��ی ،ق ��م:
س � ّ�ید
دارالحدی ��ث ،چاپ پنج ��م 1395 ،ش،
رقعی ۱۶ ،ص ،فارسی.
.3فرهنگنامۀمسجد
ّ
ّ
محم ��دی ریش ��هری،
محم ��د
ب ��ا هم ��کاری و ترجم ��ه :مرتض ��ی
خوشنصیب ،قم :دارالحدیث ،چاپ
شش ��م 1395 ،ش ،رقعی ۲۹۶ ،ص،
عربی ـ فارسی.

.4کیمیایمحبت
محم ��د ّ
ّ
محم���دی ریش���هری ،قم:
دارالحدی ��ث ،چاپ پنج���اه و چهارم،
 1395ش ،وزیری 301 ،ص ،فارسی.
.5لبخندمعصومان
غالمرض ��ا حی���دری ابه���ری ،ق���م:
دارالحدی���ث ،چ���اپ دوم 1395 ،ش،
رقعی ۱۰۴ ،ص ،فارسی.
.6میزانالحکمة
محمد ّ
ّ
محمدی ریشهری ،ترجمه:
حمیدرضا ش ��یخی ،ق���م :دار الحدیث،
چ���اپ دهم 1395 ،ش ،وزی���ری 10 ،ج،
عربی.

تازههای نشر دارالحدیث
الگوی اسالمی شادکامی (ویراست دوم)

حکت نامۀ فاطمی
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علوم حدیث  79و 80

گ�������زارش
تصویری
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هفتمین همایش حدیث پژوهش وچهارمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر
مقارن با هفته پژوهش در موسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث
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ّ
افتتاح دفتر رسانه ملی در آستان مقدس
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چهارمین نشست از سلسله نشستهای معاونت فرهنگی و هنری
دارالحدیث با موضوع «امور هنری کتابهای کودک و نوجوان
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آیین تعویض پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

ویژه برنامه خورشید ری و آیین رونمایی از پیام حضرت امام رضا؟ع؟ به شیعیان
38

اهتزاز پرچم حضرت عبدالعظیم؟ع؟ بر فراز برج میالد در هفته والدت حضرت
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مراسم گرامیداشت والدت محدث واالمقام حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

آس�������ت�������ان
سیدالکریم

لزوم سرمایهگذاری سنگین برای تکریم حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟

عبدالعظیم؟ع؟ احس ��اس مس ��ئولیت
كنند و نس ��بت ب ��ه آن اهتمام داش ��ته
باشند.
ّ
ّ
آیت اهلل محمد محمدی ریشهری،
در نشس ��ت س ��تاد بزرگداش ��ت والدت
حض���رت عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ با
بی���ان این ك ��ه همه بای ��د ب ��رای تبلیغ
و تروی ��ج ّ
مقدس ��ات دین ��ی و مذهب ��ی
احساس مسئولیت كرده و تالش كنند،
تأ كی���د كرد :مدی ��ران شهرس ��تان نباید
مس���ئولیتهای خود را به دیگر نهادها
حواله دهند.
وی ب ��ر فعالی ��ت تبلیغ ��ی ش ��هرداری
منطق���ۀ بیس ��ت ته ��ران تأ كی ��د ك ��رد و
اف���زود :انتظ ��ار داری ��م تا ش ��هرداری در
س���طح ته ��ران و ب ��ه ط ��ور خ ��اص در
ش ��هرری ،رهنمودهای خاص حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ را به صورت تابلو بنر در

تأ كی ��د ك ��رد و اف ��زود« :نعم ��ت امنیت،
ارزش واالیی دارد كه همه باید قدردان
و حافظ آن باشیم».
آیت اهلل ریشهری همچنین با اشاره
ب��ه ای��ن ك��ه همه ب��رای زمینهسازی
یع� �ص ��ر؟جع؟
ظ� �ه���ور ح� �ض���رت ول� � 
مسئولیت داریم و باید آن را ادا كنیم
افزود :باید از فرصت هفتۀ بزرگداشت
والدت ح�ض��رت عبدالعظیم؟ع؟ به
مانند سایر مناسبتهای مذهبی برای
ترویج فرهنگ مهدویت و آماده كردن
جامعۀ اسالمی ب��رای ظهور استفادۀ
مطلوب كنیم.
وی همچنی ��ن گف ��ت :حض ��رت
عبدالعظی ��م؟ع؟ از ای ��ن جه ��ت ك ��ه
ً
مستقیما از سوی ّ
ائمه؟ع؟ مورد خطاب
ق ��رار گرفت ��ه و ث ��واب زیارت قب ��ر مطهر
مس ��نگ ب ��ا زیارت كرب�ل�ا ذكر
ایش ��ان ه 

غرب ��ت ام ��ام دوم ش ��یعیان دلس ��وخته
هستند باید این دلسوختگی را با ّ
توجه
خاص و ویژه به این امامزاده و آس���تان
شریف ایشان مرهم گذاشته و به ایشان
احترام خاص كنند.
نشست ستاد هفتۀ بزرگداشت والدت
حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ ب ��ا حض ��ور
جمع ��ی از مس ��ئوالن شهرس ��تان ری از
یپ ��ور فرمان ��دار ،حج ��ت
جمل ��ه جمال 
االس�ل�ام ش ��اهچراغی ام ��ام جمع ��ه،
صف ��وی ش ��هردار و مدی ��ران ادارات
مرتب ��ط شهرس ��تان ری در حض ��ور آیت
اهلل ّ
محمدی ریشهری تولیت آستان
ّ
مقدس عبدالعظیم؟ع؟ برگزار شد.
الزم به یادآوری اس���ت ک���ه یازدهم تا
هفده ��م دیم ��اه ّ
(اول ت ��ا هفت ��م ربیع
الثانی) هفتۀ بزرگداشت والدت حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ نامگذاری شده است.
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تولی���ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظی ��م؟ع؟ گف ��ت :مس ��ئوالن
در ادارات و ردهه ��ای مختل ��ف
نس���بت ب ��ه هم ��كاری ب ��ا آس ��تان
حض���رت عبدالعظی ��م؟ع؟ در برگزاری
شایس���تۀ هفت ��ه بزرگداش ��ت حض ��رت

سطح ش ��هر نصب كند ،به گونهای كه
همه هفتۀ بزرگداشت را احساس كنند.
عض ��و مجل ��س خب ��رگان رهب ��ری
همچنی ��ن بر نصب بنرهای ��ی پیرامون
فرمای ��ش امام رض ��ا؟ع؟ در مورد حفظ
وح ��دت اس�ل�امی و پرهی ��ز از اختالفات

ش���ده اس���ت ،امامزادهای خاص است
و از این جهت باید برای تكریم ایش���ان
سرمایهگذاری سنگین شود.
یش ��هری گف ��ت :حضرت
آیت اهلل ر 
عبدالعظیم؟ع؟ از نوادگان امام حس���ن
مجتبی؟ع؟ هستند و كسانی كه برای
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ّ
شجاعت ،صبر و توکل ،از ثمرات برخورداری از یقین است
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟ در جلس ��ۀ
تبیی ��ن دع ��ای «م ��کارم األخ�ل�اق»
از صحیف ��ۀ س ��جادیه و در جم ��ع
فرمانده ��ان و پرس ��نل س ��پاه حضرت
سیدالش ��هداء؟ع؟ گف ��ت :ش ��جاعت،
ّ
صبر و ت ��وکل ،از ثمرات یقین اس ��ت و
ب ��ه تعبی ��ر روایات ،اگر انس ��ان از یقین
برخوردار باش ��د ،ب ��ه وعدهه ��ای خدا
اعتم ��اد پیدا میکند و ب ��ه مقام صبر و
ّ
توکل دست مییابد.
آی ��ت اهلل ّ
محم ��دی ریش ��هری در
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بیان روایتی اظهار داشت :ابوبصیر که
از یاران خاص امام صادق؟ع؟ است،
نق ��ل میکن ��د ک ��ه از ام ��ام صادق؟ع؟
درب ��ارۀ تفس ��یر و معنای یقین س ��ؤال
ک ��ردم و ایش ��ان فرمودن ��د :یقی ��ن این
است که انسان با تکیه بر خدا از هیچ
چیزی هراس و وحشت نداشته باشد.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت:
ترس در وجود کسی که به گوهر یقین
دس ��ت یافته ،معنای ��ی ندارد؛
چ ��ون میداند ک ��ه هرچه خدا
ّ
بخواه ��د ،تحقق خواهد یافت
ّ
و ه ��ر چ ��ه نخواه ��د ،محق ��ق
نخواهد شد.
ّ
آیت اهلل محمدی ریشهری
ک ��ه در تبیی ��ن ادامۀ ف ��راز ّاول
دعای نورانی «مکارم األخالق»
و در خص ��وص ش ��رح عب ��ارت
«واجعل یقینی افضل الیقین»
س ��خن میگفت ،اف ��زود :امام
س ��جاد؟ع؟ در این دعا تعلیم میدهد
ک ��ه از خدا بخواهیم یقین ما را برترین
یقی ��ن قرار ده ��د؛ زی ��را یقی ��ن ،همان

علم و آ گاهی است که موجب آرامش
یش ��ود و ض ��د
و ق ��رار در دل انس ��ان م 
شک ،دودلی و اضطراب است.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث افزود:
در مرتب ��ۀ نخس ��ت ،یقی ��ن و ایم ��ان،
دارای یک معناست؛ ّاما یقین ،دارای
مراتب مختلفی است که اگر انسان به
مراتب باالی یقین برس ��د ،پشت پرده
حقایق مادی برای او قابل مش ��اهده
خواهد شد.
ّ
آی ��ت اهلل محم ��دی ریش ��هری در

ای ��ن گونه اس ��ت ک���ه «آن ق���در یقینم
نس ��بت به عالم غیب ،قوی است که
ا گ ��ر ای ��ن پردههای مادی کن���ار برود،
ذرهای به یقین من افزوده نمیشود».
ّ
در این ب ��اره میفرمایند« :ا گر من یکه
و تنها باشم و دشمن زمین را فرا گرفته
باشد ،هیچ وحش���تی نمیکنم و دلیل
آن نیز این است که میدانم ،دشمنم
گ� �مراه اس ��ت ،و در بارۀ درس���تی راهی
که در پیش گرفت���هام ،اطمینان دارم
و بصیرت ��م نیز بصیرت کاملی اس���ت و

ادامه ،از شجاعت به عنوان نخستین
ثم ��رۀ یقی ��ن نام ب ��رد و گف ��ت :ممکن
ً
اس ��ت برخ ��ی اف ��راد ،طبیعت ��ا ش ��جاع
باش ��ند ،ول ��ی گاه���ی انس ��ان از طب ��ع
ش ��جاعی برخوردار نیست؛ ولی یقین،
او را به ش ��جاعت میرس ��اند و در عین
ً
ح ��ال اگر کس ��ی طبعا انس ��ان ش ��جاع
و دالوری باش ��د و ه ��م از درج ��ۀ یقین
برخوردار باشد ،به ش ��جاعت باالتری
خواهد رسید.

میدانم که در نهایت ممکن است به
شهادت برس ��م و من نیز خود مشتاق
شهادت هستم».
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق���دس حض���رت
عبدالعظی ��م الحس���نی؟ع؟ گف���ت:
تأ کید رهبر ّ
معظم انقالب در خصوص
برگ ��زاری برنامهه���ای فرهنگ���ی و
جلسات موعظه برای نیروهای مسلح
با هدف تقویت ایم���ان و برای افزوده
ش ��دن مرات ��ب یقی���ن در وج���ود ای���ن

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:
حضرت علی؟ع؟ ،به عنوان کسی که
ّ
در قل ��ۀ یقین قرار دارد و تعبیر ایش ��ان

عزیزان است.
آی ��ت اهلل ّ
محم���دی ریش���هری در
ادام ��ه اظهار داش���ت :دومی���ن نتیجۀ

بزرگداشت حضرت عبدالعظیم؟ع؟ در مرحلۀ یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال
به مناسبت فرار رسیدن ایام والدت
حض���رت عبدالعظی���م حس���نی؟ع؟،
مس���ابقات مرحلۀ یک چهارم نهایی
ج���ام حذف���ی ـــ ک���ه در تاریخ س���یام
آذرماه و ّاول دیماه  95برگزار ش���د ـــ
 ،به بزرگداش���ت حضرت عبدالعظیم
حسنی؟ع؟ اختصاص پیدا کرد.
به همین مناسبت در تاریخ سیام
آذرماه ،پیش از بازی تیمهای نفت
و اس���تقالل در ج���ام حذفی ،توس���ط

خادمی���ن آس���تان ّ
مق���دس حض���رت
عبدالعظیم حس���نی؟ع؟ ،در جایگاه
خاصی ک���ه از قبل طراح���ی و تدارک
دی���ده ش���ده ب���ود ،از س���رمربیان و
بازیکنان این دو تیم تجلیل به عمل
آم���د .در این مراس���م ،از علی دایی و
علیرضا منصوریان سرمربیان دو تیم
نفت و اس���تقالل با اه���دای هدایای
متب���رک تجلی���ل ش���د و بازیکنان دو
تیم ،با ش���ال متبرک به نام حضرت

عبدالعظیم؟ع؟ وارد زمین شدند.
الزم ب���ه ی���ادآوری اس���ت بس���یاری
از چهرهه���ای سرش���ناس ورزش���ی از
جمله عل���ی دایی ،وحی���د طالب لو،
ّ
محم���د انص���اری و ...و همچنی���ن
برخی از مسئوالن ورزش ،از خادمان
افتخ���اری حض���رت عبدالعظی���م
حسنی؟ع؟ هستند.
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یقین ،صبر و مقاومت است و حضرت
علی؟ع؟ در این خصوص میفرمایند:
صبر ،ثمرۀ یقین اس ��ت و انس ��انهای
موق���ن در عرصههای مختلف فردی،
اجتماع ��ی و نظام ��ی ،صب ��ور و مقاوم
هستند.
رئی���س ّ
مؤسس ��ۀ علم ��ی ــ� �ـ فرهنگی
دارالحدی ��ث همچنی ��ن س ��ومین اث ��ر
ّ
یقی���ن در زندگ ��ی را ت ��وکل برش ��مرد و
گف���ت :در روایت اس ��ت که س�ل�اح فرد
موق���ن ،صب ��ر در بالی ��ا و ش ��کر خدای

متعال در لحظات عافیت است.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری گفت:
ّ
در روایت آمده اس ��ت که معنای توکل
ای ��ن اس ��ت ک ��ه انس ��ان بدان ��د ،هیچ
مخلوقی نمیتواند برخالف خواس ��ت
خدا ،به انس ��ان ضرر یا نفع برس ��اند یا
او را از چی ��زی من ��ع یا برخ ��وردار نماید
و این ک ��ه بداند ک ��ه در حقیقت ،ضار
و نافع خداس ��ت ،که اگر کسی به این
مقام برس ��د ،هیچ گاه طمع به کسی و
چیزی نخواهد داشت.

آیت اهلل ّ
محمدی ریش ��هری با ذکر
ً
ی ��اد هم ��ۀ ش ��هدای اس�ل�ام ،خصوصا
عزیزانی که این روزها خون پاکش ��ان
را نث ��ار انق�ل�اب و ح ��رم اهل بیت؟مهع؟
در مب ��ارزه ب ��ا دش ��منان اس�ل�ام و اهل
بیت؟مهع؟ میکنند گفت :باید همیشه
از خدای متع ��ال بخواهیم م ��ا را اهل
یقی ��ن ق ��رار بده ��د و م ��ا را از برتری ��ن
یقینها برخوردار نماید!

▪ شماره  - 7٠آذر،دی  ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

ّ
ّ
آیین تجلیل از حافظان محترم كل قرآن كریم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
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ّ
آیی ��ن تجلی ��ل از حافظ ��ان کل قرآن
کریم مرکز آموزش قرآن کریم ،همزمان
با آغاز هفتۀ وحدت و والدت خجس ��تۀ
پیامب ��ر ا ک ��رم؟ص؟ در آس ��تان مق � ّ�دس
حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ برگزار

حقوق ��ی اس ��ت ک ��ه پ ��دران و م ��ادران
میتوانند در حق ک���ودکان خود انجام
دهند.
عض ��و مجل ��س خب ��رگان رهب ��ری با
تأ کید بر این که حافظان پس از حفظ

حقوقی ،سازمانها و نهادهای ذیربط
در زمین ��ۀ حف ��ظ ق���رآن ،ب���ه منویات و
مطالبات مقام ّ
معظم رهبری ،به ویژه
در زمینه تربی ��ت ده میلیون نفر حافظ
محترم قرآن کریم ،اهتمام بورزند.

شد .آیت اهلل ریشهری ،تولیت آستان
مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟،
ّ
ضم ��ن تش ��کر از هم ��ۀ اس ��تادان و
خدمتگزارانی که زمینهساز این محفل
قرآن ��ی و نوران ��ی ش ��دند ،فرم ��ود :مایۀ
خرس ��ندی است که جمعی از نونهاالن
ای ��ن م ��رز و ب ��وم در دارالق ��رآن حضرت
عبدالعظیم حس ��نی؟ع؟ با کتاب خدا
ّ
آشنا و حافظ کل قرآن شدند.
وی ب ��ا بیان این که حف ��ظ و آموزش
ق ��رآن کری ��م ،نعم ��ت بزرگ ��ی ب ��رای
آموزشدهن ��دگان و آموزشدیدگان به

باید در تثبیت نیز اهتمام ویژه داش ��ته
باش ��ند ،اظه ��ار داش ��ت :حفظ ق ��رآن،
آس ��ان اس ��ت؛ ّام ��ا تثبی ��ت و عم ��ل به
فرامین آن ،بس ��یار دش ��وار است و امید
م� �یرود حافظ ��ان محترم ب ��ه این امر،
اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی ب ��ا اش ��اره ب ��ه س ��خنان آی� �تاهلل
بهجت ک ��ه میفرمودن ��د« :روزی یک
جزء قرآن بخوانید تا ق���رآن را فراموش
نکنید» ،خاطر نشان کرد :حافظ شدن
این نونهاالن برای کش ��ور و شهرستان
ری ،افتخ ��ار بزرگ ��ی اس ��ت .ش ��ما باید

میرزای ��ی اف���زود :مرک���ز آم���وزش
ق ��رآن کری ��م آس���تان ّ
مق���دس حضرت
عبدالعظی ��م؟ع؟ ،در سایهس���ار الطاف
خداوند بزرگ و عنای���ات ویژه حضرت
عبدالعظی ��م؟ع؟ و حمایته���ای
صمیمان ��ه و پدران���ۀ حض���رت آیت اهلل
ّ
محم ��دی ریش���هری از س���ال 1369
فعالی���ت خودش را آغاز کرده و در طول
این مدت ،توفیق داشته که بحمداهلل،
از بی ��ش از ش ��صت ه���زار قرآنآم���وز در
کالسهای آموزشی این مجموعه ثبت
نام به عمل بیاورد .در طول این مدت،

ش ��مار م� �یرود ،بیان ک ��رد :حفظ قرآن
کریم توس ��ط نونه ��االن برای پ ��دران و
مادران ،افتخاری بس بزرگ است که
نصیب آنها شده است.
ای ��ن ّ
مفس ��ر ق ��رآن کری ��م ادام ��ه داد:
حفظ ق ��رآن ،ثروت و نعمتی اس ��ت که
این حافظان نونهال در سنین کودکی
به آن دس ��ت یافتند و این ،بزرگترین

ت�ل�اش کنید این ث���روت را حفظ کنید؛
زی ��را این ث ��روت ،قابل قی ��اس با هیچ
ثروتی نیست.
در ابت ��دای ای ��ن محفل ،مدی ��ر مرکز
آموزش قرآن کریم آستان ّ
مقدس ضمن
خیر مقدم به مدعوین و حاضران ،ابراز
امیدواری کرد که همۀ دستاندرکاران
امور قرآن ��ی ،همۀ اش ��خاص حقیقی و

حدود  15٠هزار س���اعت کالس آموزشی
ّ
برگزار ش���ده است .این حافظ کل قرآن
کری���م گفت :به لطف خدا عالوه بر آن،
 17٠٠محفل قرآنی در جمعه شبها ،با
حضور چهرههای ممت���از و بین المللی
قرآنی برگزار ش ��ده و یکصد محفل ویژۀ
قرآن ��ی ،ب ��ا حض���ور اس���تادان به ن���ام و
قاریان مش���هور مصری ،در این آستان

تغییر زمان برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت اهلل ّ
محمدی ری شهری
جلس ��ۀ تفس ��یر قرآن کریم در آستان
ّ
مقدس که توس ��ط آی ��ت اهلل ّ
محمدی
ریشهری تولیت این آستان ّ
مقدس،
هر هفته چهارشنبهها برگزار میشد به
س���اعت نه صبح روزهای سهشنبه در
همان م ��کان (ضلع غربی حرم ،حوزۀ
علمیۀ آستان ّ
مقدس) موکول گردید.
ع�لاوه بر درس تفسیر ق��رآن کریم،
درس خارج فقه نیز توسط ّ
معظم له
روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سهشنبۀ
ه��ر هفته از س��اع��ت هشت صبح در

ح� ��ال ب���رگ���زاری
اس ��ت ک��ه درس
ت� �ف� �س� �ی ��ر ق�� ��رآن
ک��ری��م ،روزه���ای
س� �هش� �ن� �ب���ۀ ه��ر
ه� �ف� �ت ��ه ب� �ع ��د از
جلسۀ خارج فقه
ب� ��رگ� ��زار خ��واه��د
شد.
ّ
مقدم کلیۀ عالقهمندان به مباحث
تفسیری ق��رآن ،سیرۀ اهل بیت؟مهع؟

و مفاهیم ناب فقه اسالمی را گرامی
میداریم.

ّ
تشکیل معاونت فرهنگی در دستگاه قضا ،کاری بسیار مهم در پیشگیری از تخلفات است
آی��������� � �تاهلل م � �ح� � ّ�م� ��دی
ریشهری در دیدار با رئیس
و م��ع��اون �ی��ن دادگ �س �ت��ری
استان تهران ،کار قضایی
را در عین فضیلت داشتن و
ارزشمند بودن ،مسئولیتی
سنگین و سخت برشمرد و
گفت :باید دستاندرکاران
دستگاه قضایی در سطوح مختلف،
معنوی باالیی برخوردار
همواره از بنیۀ
ِ
ب��اش��ن��د ت��ا از لغزشگاههای مختلف

بتوانند به سالمت عبور کنند.
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ ،همچنین

ب ��ا اش ��اره ب ��ه توصی ��ۀ رهبر
ّ
معظم انقالب در خصوص
تقویت ایمان و انجام دادن
مراقبهای دینی و معنوی
افزود :ذکر و توسل و ّ
تهجد
در دل شب ،از لوازم تقویت
ایمان اس ��ت و کس ��انی که
مسئولیت بیش ��تری دارند،
در این خصوص نیازمندترند.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث
تصری ��ح ک ��رد :غفل ��ت از ی ��اد خداون���د
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برگزار شده است .همچنین تعداد صد
نفر از قاری ��ان ممتاز کش ��ور ،به صورت
افتخاری ،با طرح ندای ملکوت آستان
همکاری مینمایند.
در دوس ��ال گذش ��ته ،مرک ��ز آم ��وزش
قرآن کریم ب ��ا راهاندازی س ��ایت مرکز،
به حوزۀ مجازی نیز وارد ش ��ده است و
پس از چاپ کتاب «خودآموز روخوانی
قرآن» ،اقدام به تولید آموزش روخوانی

مج ��ازی ق ��رآن کری ��م توس ��ط اس ��تاد
ابوالقاس ��می نموده است .این دروس،
بس ��یار م ��ورد اس ��تقبال ق ��رار گرفتن ��د و
هماکنون در س ��ایتهای اقرأ و حامیم
نیز قابل مشاهده هستند.
میرزای ��ی گف ��ت :امیدواری ��م ک ��ه إن
ش ��اءاهلل ب ��ا دس ��تورها و رهنموده ��ای
تولی ��ت محت ��رم ،زمین ��ۀ توس ��عه و
گس ��ترش فعالیتهای مرکز فراهم آید؛

چرا که در صورت وجود فضای آموزشی
و بودجۀ کافی ،فعالیتهایی که ارائه
گردید تا بیش از س ��یصد درصد قابلیت
افزایش دارد که إن شاءاهلل این مطلب
ّ
هم محقق خواهد شد.
در پایان این محفل قرآنی به  29نفر
از حافظ���ان قرآن کریم ،ل���وح یادبود و
ّ
سکۀ بهار آزادی اهدا شد.
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تبارک و تعالی ،عامل انحراف انس ��ان
است و همچنین ذکر و یاد خدا نیز مانع
انحراف انسان از راه حق میگردد.
ّ
یش ��هری،
محم ��دی ر 
آی ��ت اهلل
تش ��کیل معاونت فرهنگی در دستگاه
قضای ��ی را کاری بس ��یار مه ��م در حوزۀ
پیش ��گیری از جرای ��م و تخلف ��ات و
انحراف ��ات کاری برش ��مرد و گف ��ت:

ّ
برخ ��ورد ّ
جدی با تخلفات در دس ��تگاه
قضایی ،بسیار مهم است؛ ولی مهمتر
ّ
از آن ،پیش ��گیری از وق ��وع تخلفات با
تقویت بنیۀ معن ��وی خدمتگزاران در
این عرصه است.
عضو مجلس خب ��رگان رهبری بیان
کرد :کس ��انی که در دس ��تگاه قضایی،
ّ
یش ��وند ،ن ��ه تنها
مرتک ��ب تخلفات م 

به خودش ��ان و دس���تگاه قضایی بلکه
به نظام و اس�ل�ام و والی���ت فقیه ضربه
میزنن ��د و باعث میش���وند ،دس���تگاه
قضای ��ی در نظ���ام ّ
مق���دس جمه���وری
اسالمی ،ناکارآمد جلوه کند.
در ای ��ن دی ��دار ،ریی���س دادگس���تری
استان تهران ،گزارشی از اقدام صورت
گرفته در این مجموعه را ارائه کرد.

افتت ��اح مجموعه نمایش ��گاههای خورش���ید تاب���ان ری ،به
مناسبت هفته بزرگداشت والدت حضرت عبدالعظیم؟ع؟
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نمایش ��گاه «خورش ��ید تاب ��ان ری»
همزم ��ان با ایام گرامیداش ��ت حضرت
عبدالعظی ��م حس ��نی؟ع؟ در ایس ��تگاه
مترو شهرری و شش نقطۀ دیگر از شهر
برپا شد و شهروندان و زائران توانستند
از خدم ��ات فرهنگی ،آموزش ��ی ،علمی
و ارزش ��ی این غرفههای نمایشگاهی،
بهرهمند شوند.
در تاریخ یازدهم دیم��اهّ ،اولین روز
از هفتۀ ب��زرگ��داش��ت والدت حضرت
ع�� �ب� ��دال�� �ع�� �ظ�� �ی� ��م؟ع؟،
ن ��م ��ای� �ش ��گ ��اه ف��ره �ن �گ��ی
«خ ��ورش� �ی ��د ت ��اب ��ان ری»
ب��ا ح �ض��ور ف��رم��ان��دار وی��ژه
شهرری ،شهردار و تعدادی
از مدیران ارشد شهرداری
م �ن �ط �ق��ۀ  ،2٠م �س �ئ��والن
آس��ت��ان م�ق� ّ�دس حضرت عبدالعظیم
حسنی؟ع؟ و ش��ورای��اران منطقۀ 2٠
اف��ت��ت��اح ش��د و از س��اع��ت ده ص�ب��ح تا
ه �ش��ت ش ��ب ب ��ه م���دت ی ��ک ه�ف�ت��ه،
پذیرای شهروندان و عالقهمندان بود.
معاون فرهنگی و امور زائران آس ��تان
مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ در
افتتاحی ��ۀ نمایش ��گاه ب ��رای مدعوین

در این مراس ��م به تش ��ریح بخشهای
مختل ��ف آس ��تان مق � ّ�دس پرداخ ��ت و
برپای ��ی ای ��ن نمایش ��گاه را گام ��ی در
جهت ّ
معرفی شخصیت واالی حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ دانست.
در ای ��ن نمایش ��گاه مرا ك ��ز وابس ��ته
ب ��ه آس ��تان مق � ّ�دس ش ��امل :مجتم ��ع
آموزش ��ی فرهنگ ��ی حكمت ،دانش ��گاه
قرآن و حدیث ،انتشارات دارالحدیث،
كتابخانه و موزۀ آس���تان ،مركز آموزش

ق ��رآن كری ��م آس ��تان ،مرك ��ز نج ��وم و
آس ��مان نمای آس ��تان ،امور روحانیون
و حوزههای علمیه ،به معرفی ،انجام
مش ��اوره ،و ارائ ��ۀ محص ��والت خ ��ود
پرداختند.
س � ّ�ید احمد صفوی در حاشیۀ مراسم
افتت ��اح نمایش ��گاه خورش ��ید تاب ��ان
ری در ایس ��تگاه مت ��رو ش ��هرری گفت:

وی ��ژه برنامهه���ای متن���وع فرهنگ���ی
و ارزش ��ی ب ��ه مناس���بت می�ل�اد مب���ارک
حض ��رت عبدالعظی���م حس���نی؟ع؟ و
هفتۀ بزرگداش���ت مقام این حضرت در
مراكز فرهنگی این منطقه اجرا ش���د تا
ش ��هروندان و زائ���ران بی���ش از پیش با
شخصیت و درجات علمی این بزرگوار
آشنا شوند.
ّ
ای��ش��ان اف� ��زود :وج���ود ح��رم مقدس
ح �ض��رت عبدالعظیم ح��س��ن��ی؟ع؟ و
ام������امزادگ������ان م��ج��اور
ای��ش��ان ،خیر و بركات
ف�����راوان�����ی ب������رای ای��ن
م��ن��ط��ق��ه ب�����ه ه���م���راه
داشته است و خدمت
به این منطقه ،توفیقی
ارزشمند برای مدیران
مدیریت شهری این منطقه محسوب
میشود.
هفتۀ بزرگداشت حضرت عبدالعظیم
حس ��نی؟ع؟ ب ��ه مناس���بت می�ل�اد آن
حض���رت ،از یازدهم تا هفدهم دیماه
مقارن با ّاول تا هفتم ربیع الثانی همراه
ب ��ا برنامهه ��ای متنوع فرهنگ���ی برگزار
شد.

به اهتزاز درآمدن پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟ بر فراز برج میالد

مس���ئوالن و خادم ��ان
آس���تان حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ و
اصح���اب رس ��انه و جمع ��ی دیگ ��ر از
میهمانان برگزار ش ��د .ب ��ا ّ
توجه به این
که حضرت عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟
از ن���وادگان حض ��رت ام ��ام حس ��ن
مجتب ��ی؟ع؟ هس ��تند ،ب ��ر روی ای ��ن
پرچم فراز «الس�ل�ام علیک یا اباالقاسم
اب���ن ّ
الس ��بط المنتج ��ب المجتب ��ی»
نگاشته شده بود.
ً
ضمنا ،همزمان با سالروز بزرگداشت

عموم زائران و عالقهمندان برگزار شد.
حض ��رت ش ��اه عبدالعظی ��م؟ع؟ ک ��ه
کنیهاش ابوالقاسم و ابوالفتح نیز بوده،
در روز پنج ش ��نبه چهارم ماه ربیع اآلخر
س ��ال  173هج ��ری قم ��ری ،در زم ��ان
هارون الرشید در مدینه در خانۀ ّ
جدش
ّ
حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ متولد
شده … و پس از ّمدت  79سال و شش
م ��اه و ی ��ازده روز قم ��ری عم ��ر ،در روز
آدینه پانزدهم ّ
شوال ّ
المکرم سال 252

نس ��بش ،ای ��ن گون ��ه ذکر
شده بود« :من ابوالقاسم ،عبدالعظیم
بن عبداهلل بن علی بن حس ��ن بن زید
ب ��ن عل ��ی بن حس ��ن بن علی ب ��ن ابی
طالب هس ��تم .ب ��ر این اس ��اس ،میان
وی و امام حسن؟ع؟ ،پنج نفر واسطه
وجود دارد؛ لیکن در نسخههای معتبر
دیگ ��ر این کتاب ،می ��ان «زید» ـــ یعنی
ّ
جد س ��وم ایش ��ان ـــ و امام حسن؟ع؟،
شخص دیگری واسطه نیست.

انتشار ویژهنامۀ ّایام والدت حضرت عبدالعظیم؟ع؟ با عنوان «در سرای سیدالکریم»
همزم ��ان با می�ل�اد پر برک ��ت حضرت
عبدالعظی ��م حس ��نی؟ع؟ ،نش ��ریۀ
تخصص ��ی خبرگ ��زاری بینالمللی قرآن
با عن���وان «رایحه» با محوریت زندگی و
ش���خصیت حضرت عبدالعظیم؟ع؟ و
نیز  ۲۵س ��ال تحوالت آستان حضرتش
منتشرشد.
ای���ن ویژهنام ��ه با عن ��وان «در س ��رای
س���یدالکریم» هم به ص ��ورت مکتوب و
هم دیجیتالی منتشر شده است و شامل
فصلهایی با عنوان :مقام سیدالکریم،

ربع قرن خادمی ،معرفی مراکز وابس ��تۀ
آس ��تان ،در آس ��مان کرام ��ت ،گال ��ری
تصاویر و در سرای سیدالکریم است.
بررس ��ی تح ��والت  ۲۵س ��ال مدیریت
یش ��هری ،مصاحبه با اس ��تاد
آیتاهلل ر 
عب ��اس س ��لیمی مع ��اون فرهنگ ��ی،
خادم ��ان ،مس ��ئوالن ،پژوهش ��گران،
ش ��اعران و معرف ��ی م ��وزه ،کتابخانه،
دارالش ��فاء کوث ��ر و حوزۀ علمیۀ آس ��تان
حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ ،از دیگ ��ر
قس ��متهای ای ��ن نش ��ریه تخصص ��ی

است.
در ای��ن ویژنامۀ تخصصی ،آث ��ار و
گفتاری از آیتاهلل ّ
محمدی ریشهری،
اس��ت��اد شیخ حسین ان��ص��اری��ان ،آیت
اهلل س� ّ�ی��د اح��م��د خ��ات��م��ی ،آی � �تاهلل
ک� ��اظ� ��م ص���دی� �ق���ی ،ح� �ج� �تاالس�ل�ام
ن��اص��ر رف �ی �ع��ی ،ح��ج��تاالس�ل�ام ناصر
بحرالعلوم ،حجتاالسالم راشد یزدی،
حجتاالسالمثمری،استادسازگار،دکتر
معیری و سیفاللهی منتشر شده است.
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در تاری ��خ یازده ��م دیم ��اه ،مراس ��م
جمعخوانی خ � ّ�دام در برج میالد برگزار
ش���د و ط ��ی این مراس ��م ،پرچ ��م گنبد
حضرت عبدالعظیم؟ع؟ در کنار پرچم
گنب���د حرمه ��ای ّ
مطه ��ر حض ��رت امام
حس���ین؟ع؟ ،حضرت
عب���اس ب ��ن علی؟ع؟،
حضرت ام ��ام رضا؟ع؟
و امیرمؤمنان علی؟ع؟
برافراش ��ته ش ��د .ای ��ن
مراس���م ب ��ا حض ��ور

والدت ب ��ا س ��عادت ای ��ن مح � ّ�دث
واالمقام ،آیین تعویض پرچم گنبد آن
حضرت ب ��ه هم ��راه جمعخوانی خدام
آستان نیز در تاریخ سیزدهم دیماه در
صحن اصلی آس ��تان ّ
مقدس با حضور

ّ
المعتز باهلل
هج ��ری قم ��ری ،در زم ��ان
ّ
عباسی به سرای آخرت رحلت نمود.
تبار حضرت عبدالعظیم؟ع؟ با چهار
واس ��طه ،به سبط اکبر پیامبر خدا؟ص؟
و خان ��دان وح ��ی میرس ��د .در کت ��اب
«رج���ال النجاش���ی» آمده:
هنگامی که جنازۀ حضرت
عبدالعظیم را برای غس ��ل
برهنه میکردند ،در جیب
لب ��اس وی نوش ��تهای
یاف ��ت ش ��د ک ��ه در آن،
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اخالص ،مال ک ارزش و ّ
اهمیت واقعی کارهاست
آی ��ت اهلل ّ
یش ��هری در
محم ��دی ر 
دیدار با خدمتگزاران آس ��تان ّ
مقدس،
ب ��ه مناس ��بت هفت ��ۀ والدت حض ��رت
عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟ گف ��ت :هر
ً
کاری که خالصا برای خدا انجام شود،
ب ��زرگ و محت ��رم اس ��ت و م ��ا باید همۀ
اعمالم ��ان را ب ��رای خ ��دا خالص کنیم
که اگر قصد ما از خدمت به این آستان
مق � ّ�دس نی ��ز نزدیک ��ی ب ��ه خ ��دا و اهل
بیت؟ع؟ باش ��د ،این عمل به بهترین
وجه پذیرفته میشود.

مسلم ثقفی کوفی به عنوان فقیهترین
ف ��رد در زم ��ان ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ بنا به
تعبیر آن حضرت اظهار داشتّ :
محمد
بن مسلم ثقفی کوفی نیز مانند حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ ک ��ه وکیل امام هادی
در ری ب ��ود ،از امام ��ان همعص ��ر خود
برای پاس ��خگویی به مس ��ائل دینی و
مشکالت ش ��یعیان نمایندگی داشت و
توس ��ط ایش ��ان  46هزار حدیث روایت
شده است.
ّ
آیت اهلل محمدی ریشهری گفت :از

ممکن است همین عمل ،از تو پذیرفته
شود.
ّ
آیت اهلل محمدی ریش���هری گفت:
در ادام ��ۀ ای ��ن روای���ت ،حض���رت امام
باقر؟ع؟ میفرمایند :مبادا هیچ گناهی
را نیز کوچک ش���مری ،حتی اگر در نظر
تو کوچک باش���د؛ چه بسا ممکن است
همین گناه در قیامت به مشکل بزرگی
برای تو مبدل شود.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث اظهار
داش���ت :در پایان این روایت ،حضرت
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تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟ در بی ��ان
روایتی گفت :ام ��ام باقر؟ع؟ به ّ
محمد
ب ��ن مس ��لم ثقف ��ی کوف ��ی از ی ��اران و

نش ��انههای این که انسان ،فریب دنیا
را نخورده ،این است که انسان وقتش
را بیهوده تلف نکند و مراقب خطورات
ذهن ��ی و همچنین کالم و حرکات خود

به ّ
محمد بن مس���لم« ،نیکی کردن به
مردم» را توصیه میکنند و این تعبیر را
ب ��ه کار میبرند که «ندیدم چیزی مثل
نیکی ،گناهان گذشته را از بین ببرد» و

اصح ��اب نزدی ��ک و بلندمرتب ��ۀ خ ��ود
توصی ��ه فرمودهان ��د ک ��ه مراق ��ب باش
فریب دیگران را نخوری که در نهایت،
خ ��ودت مس ��ئول کار خودت هس ��تی و
هرکس باید خودش پاس ��خگوی عمل
خویشتن باشد.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث،
ضمن تأ کی ��د بر مقام رفی ��ع ّ
محمد بن

باش ��د ک ��ه در قیام ��ت ،انس ��ان در بارۀ
لبخندها و خندهها در طول ّمدت عمر
خویش هم مورد سؤال قرار میگیرد.
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظی ��م الحس���نی؟ع؟ اف ��زود :در
این روایت ،امام باقر؟ع؟ به ّ
محمد بن
مس ��لم میفرمایند که مبادا هیچ عمل
خوب ��ی را کوچک ش ��مری که چه بس ��ا

این تعالیم ،همه ریش���ه در قرآن دارد و
منبعث از کالم الهی است.
تولی ��ت آس ��تان ّ
مق���دس حض���رت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ بیان کرد :در
روایت دیگ���ری از معصومان؟ع؟ آمده
است کس ��ی که در باقی ماندۀ عمرش
نیکوکاری کند ،نس���بت به گذشتهاش
مؤاخذه نخواهد شد.

ویژ گیهای روحانیت اصیل و پیشرو در بیان آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری

به تعبیر ما روحانی ��ون ـ در روایات اهل
بیت؟مهع؟ به آن ملقب شدهاند ،عبارت
ُ
است از« :ا َمناء» به همین
جه���ت از منظ ��ر روای ��ات
اه���ل بی ��ت؟مهع؟ ،عال ��م
دین���ی امین خ ��دا و امین
پیامبران الهی است.
رئیس دانش ��گاه قرآن و
حدیث گف ��ت :در روایتی
که از پیامبر گرامی اسالم،
نق���ل ش ��ده ،آمده اس ��ت« :عا ِل ��م دین،
امی���ن خ ��دا در زمین اس ��ت» و در روایت
دیگ���ر نی ��ز میفرمای ��د« :عل ��م ،امانت و
ودیعۀ خداس ��ت و علمای دین ،امنای
خدا بر این ودیعه هستند».
تولی���ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ تصریح کرد:
این ،عنوان و لقب بس ��یار مهمی است
که باید همگی در خصوص این عنوان،
احساس مس ��ئولیت کنیم و این امانت
خ���دا و امان ��ت پیامب ��ران را آن گونه که
شایسته است ،حفظ و نگهداری کنیم
و به نسلهای بعدی منتقل نماییم.
آی���ت اهلل ّ
یش ��هری ب ��ا
محم ��دی ر 
اش���اره به بیان ��ات ام ��ام خمینی؟هر؟،

و روحانیان درباری است که این دسته،

قبل از انقالب در کشور ما وجود داشت و
اکنون هم در سایر کشورهای اسالمی به
یش ��وند که پیشبینی آن
وفور یافت م 
در سخنان پیامبر؟ص؟ هم آمده است.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث ب ��ا
اس ��تناد ب ��ه روایت ��ی از پیامب ��ر اکرم؟ص؟
گف ��ت :علم ��ای دی ��ن ،امن ��ای خ ��دا و
رسوالن هستند ،تا آن جایی که آمیزش
با سالطین ظلم پیدا نکنند که اگر چنین
شرایطی پیش آمد ،از آنان باید ترسید.
عضو مجلس خب ��رگان رهبری افزود:
ّ
وعاظ الس�ل�اطین خائن به اسالم ،قرآن
و ارزشه ��ای دین ��ی هس ��تند و ام ��روز
شاهدیم که اقدامات تروریستی ،جنگ
و خونری ��زی در کش ��ورهای اس�ل�امی از

دستۀ دوم از منظر امام خمینی؟هر؟،
روح��ان��ی��ت م�ت�ح� ّ�ج��ر اس���ت ک ��ه ف��اق��د
بینش صحیح اسالمی
ه�س�ت�ن��د و از ای���ن رو با
ه��ر ح��رک��ت اص�لاح��ی در
ج��ام�ع��ه م��خ��ال�فان��د و از
نظر ام��ام خمینی؟هر؟،
سن��م��ای��ان
خ��ط��ر م��ق� ّ�د 
اح �م��ق در ج��ام �ع��ه ،کم
نیست ،و بیشترین خطر
را ام��ام؟هر؟ در جامعۀ خودمان از این
دسته حس میکردند.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق ��دس حض ��رت
عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ اظه ��ار کرد:
از نظ ��ر ام ��ام ،دس ��تۀ س ��وم ،روحانی ��ت
بیتفاوت اس ��ت که فقط در فکر گذران
امور است و نسبت به ارزشهای اسالمی
ً
و خصوصا دستاوردهای این انقالب ـ که
ان شاء اهلل به اذن خدا زمینهساز جهانی
حکوم ��ت حض ��رت مه ��دی ؟جع؟،
خواهد ش ��د ـ  ،هیچ احساس مسئولیتی
نمیکنند.
آیت اهلل ّ
یش ��هری گفت:
محمدی ر 
دس ��تۀ چه ��ارم از منظ ��ر ام ��ام؟هر؟،
روحانیت پیشرو و اصیل است .از جمله
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تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ به مناسبت
هفت���ۀ گرامیداش ��ت والدت باس ��عادت
ّ
محدث عالیمقام حضرت عبدالعظیم
الحس���نی؟ع؟ ،با روحانیان شهرستان
ری ،دیدار کرد.
آیت اهلل ّ
یش ��هری در این
محمدی ر 
دیدار به تبیین ویژگیهای چهار دسته
از روحانیان ب ��ا اس ��تفاده از بیانات امام
خمین���ی؟هر؟ پرداخ ��ت و گف ��ت :یکی
از عناوی ��ن و القابی که علم ��ای دین و ـ

در س ��الهای قب ��ل از انق�ل�اب اس�ل�امی
و در س ��ال پنج ��اه خطاب ب ��ه جمعی از
روحانیون گفت :امام؟هر؟ در آن دیدار
میفرماین ��د ک ��ه ای ��ن طور نیس ��ت که
وظیفۀ شما انتقال مشتی الفاظ به مردم
باش ��د؛ بلکه وظیفۀ ش ��ما ،حفظ اسالم
و احکام اس�ل�ام است که به شما سپرده
شده و شما امین وحی الهی هستید.
آیت اهلل ّ
یش ��هری گفت:
محمدی ر 
در بیانات حض ��رت امام خمینی؟هر؟،
روحانی ��ان ب ��ه چه ��ار دس ��ته تقس ��یم
میشوند که دستۀ ّاولّ ،
وعاظ سالطین

جمله :عراق ،س ��وریه و یم ��ن با ّ
مجوز و
توجیه آنان شکل گرفته است.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث در
بی ��ان روایت ��ی از ام ��ام س ��جاد گف ��ت:
ام ��ام زی ��ن العابدی ��ن؟ع؟ در نام� �های
درباری
خطاب ب���ه یکی از آخونده���ای
ِ
دوران خ ��ود میفرماین ��د :هی ��چ ک ��س
حت ��ی خصوصیترین وزی ��ر و معاون به
اندازهای که تو به دس���تگاه ظلم و جور
خدمت میکنی ،خدمت نمیکند.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری گفت:
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ویژگیهای این دسته ،جامعیت علمی
اس ��ت؛ یعنی روحانیتی که یکس ��ونگر و
تکبع ��دی نباش ��د و از جامعیت علمی
برخوردار باشد.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث ب ��ا
اس ��تناد ب ��ه روایت ��ی از پیامب ��ر اکرم؟ص؟
گفت :تنها آن کسی میتواند برای حفظ
دین خدا قیام کند و یا به دین خدا یاری
کند که از همه س ��و به آن احاطه داشته
باش ��د و یکسویه نس ��بت به ارزشهای
دینی قضاوت نکند.

تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟ گف ��ت:
روحانی ��ت پیش ��رو ،در کن ��ار جامعی ��ت
علمی ،مهمترین مسئلهای که باید به
آن ّ
توجه داش ��ته باش ��د ،تهذیب نفس
و پرورش روحی اس���ت؛ زیرا اگر تهذیب
نفس نباش ��د ،نمیتوانیم این امانت را
به منزل مقصود برسانیم.
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث گفت:
در روایت اس ��ت ،کسی که به علم خود
عمل کند ،میتواند امانتدار خدا باش ��د

و کس ��ی ک ��ه به علم���ش و ب���ه آنچه که
میداند عمل نکند ،در دفتر الهی ،خائن
نامیدهمیشود.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری در پایان
گف ��ت :انتظار از روحانیون و ّ
ائمۀ جمعه
و جماعات شهرستان ری این است که
ارتباط بیشتری با آستان ّ
مقدس برقرار
کنند و در انتقال پیامه ��ا و معارف اهل
بیت؟مهع؟ در جوامع تبلیغی خود اهتمام
داشتهباشند.

برگزاری ویژه برنامه شب والدت باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟
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همزم ��ان ب ��ا ش ��ب می�ل�اد حض ��رت
عبدالعظی ��م حس ��نی؟ع؟ ،مراس ��م
بزرگداش ��ت ویژه سالروز والدت ایشان
ب ��ا حض ��ور م ��ردم والیتم ��دار و عاش ��ق
اهلبی ��ت؟ع؟ در مص�ل�ای آس ��تان
ّ
مقدس برگزار شد.
ای ��ن مراس ��م ،همزمان ب ��ا اقامۀ نماز
جماعت مغرب و عشا به امامت تولیت
آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظیم
ّ
محم ��دی
حس ��نی؟ع؟ ،آی� �تاهلل
ریشهری آغاز شد.
در ابت ��دای این مراس ��م ،آقای ّ
محمد
برخ ��ورداری ،ق ��اری ممت ��از کش ��ورمان
ب ��ه قرائت آیاتی چن ��د از کالماهلل مجید
س از آن ،زیارتنام ��ۀ
پرداخ ��ت و پ� � 
حض ��رت عبدالعظیم؟ع؟ توس ��ط علی
فراهان ��ی م ��داح اهلبی ��ت؟ع؟ قرائت
شد.
همچنین اجرای تواشیح و همخوانی
ّ
«محمد رس ��ولاهلل» ب ��ا خواندن
گ ��روه
قطع ��ه ش ��عری در وص ��ف حض ��رت
عبدالعظیم حسنی؟ع؟ و پخش کلیپ
ساخت ضریح حضرت عبدالعظیم؟ع؟

از دیگر برنامههای این مراسم بود.
از جمل ��ه برنامهه ��ای ای ��ن مراس ��م،
مدیحهسرایی ذاکر اهلبیت؟ع؟ حامد
رضوانفر بود.
در پای ��ان مراس���م ،حجتاالس�ل�ا م
والمسلمین رفیعی با اشاره به شخصیت

واالی حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟
گفت :یک ��ی از مهمتری ��ن دغدغههای
ایش ��ان بحث دینداری و رفع ش ��بهات
ب ��ود .ایج ��اد ش ��بهه و ط ��رح آن از نظر
اس�ل�ام مش ��کلی ن ��دارد؛ ّام ��ا مان ��دن در
ش ��بهه ،سبب ایجاد مش ��کل میشود.
امروز ش ��بکههای مجازی درصدد این

هستند که در میان مردم ،شبهه ایجاد
کنن ��د و در اص ��ل ،دی���ن را ه���دف ق���رار
دادهاند.
الزم به یادآوری اس���ت که در حاش���یۀ
ای ��ن مراس ��م ،برخ���ی از مس���ئوالن
کش ��وری و لش���کری ب���رای زی���ارت

حض ��ور یافتن ��د .همچنی���ن همزم���ان
ب ��ا ای ��ن مراس���م ،حرمه���ای مطه���ر
حض ��رت عبدالعظی���م؟ع؟ ،ام���امزاده
عبداهلل؟ع؟ ،امامزاده ابوالحسن؟ع؟،
یب ��ی زبی���ده؟ع؟ و ّ
محدث
ام ��امزاده ب 
واالمقام ابنبابویه ش���یخ صدوق؟هر؟
نورافشانی شد.

ّ
افتتاح دفتر رسانۀ ملی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ با حضور رئیس صدا و سیما

نسبت به س ��ایر امامزادگان ،از شرایط
اس ��تثنایی برخوردار اس ��ت ب ��ه نحوی
كه در خصوص هیچ ام ��امزادهای این
روای ��ت بی ��ان نش ��ده ك ��ه زی ��ارت آن با
زیارت حض ��رت سیدالش ��هدا؟ع؟ برابر
باش ��د و دیگر این ك ��ه مطابق فرمایش
مق ��ام ّ
معظ ��م رهب ��ری ك ��ه فرمودن ��د
آس ��تانهای مق � ّ�دس بای ��د ب ��ه قط ��ب

از س���وی ص���دا و سیما
یش��ود ،بتواند
ای��ج��اد م � 
پیام اهل بیت؟مهع؟ را به
جهانیان منعكس كند.
ب��ا افتتاح رسمی دفتر
شبكه پنج سیما مستقر
در آس� ��ت� ��ان م� �ق�� ّ�دس،
پ � ��وش � ��ش رس� � ��ان � � �های
و پ� ��خ� ��ش م�� ��راس�� ��م و
برنامههای حرم با لینک
م��خ��اب��رات��ی فیبر ن��وری،
ب �ی��ن آس��ت��ان م��ق� ّ�دس و
ص��دا و سیما ب��ه ص��ورت
مستقیم برقرار شد.
بر اس���اس این گزارش،
عل ��ی عس ��كری ــ� �ـ ك ��ه
ّ
ملبس به لباس خادمی افتخاری این
آس���تان ش���ده بود ــ  ،پس از زیارت حرم
ّ
مطهر حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ و دو
امامزادۀ مجاور ایشان ،طی برنامهای
كه به صورت زنده از ش ��بكۀ پنج سیما
ّ
پخش شد ،اتاق رژی و دفتر رسانۀ ملی
را افتتاح كرد.

51

▪ شماره  - 7٠آذر،دی  ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

ّ
آیین گش ��ایش دفت ��ر رس ��انۀ ملی در
آس���تان مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظیم
الحس���نی؟ع؟ ب ��ا حض ��ور آی ��ت اهلل
ّ
یش ��هری و دكت ��ر عل ��ی
محم���دی ر 
عسكری ،رئیس س ��ازمان صدا و سیما
و جمع ��ی از مدی ��ران و كارشناس ��ان
ّ
رس���انۀ ملی و مس ��ئوالن
شهرستان ری برگزار شد.
تولیت آستان ّ
مقدس
حضرت عبدالعظیم؟ع؟
در ای ��ن م��راس��م گفت:
ّ
ت��ش��ك��ر م �یك �ن��م از ای��ن
ات����ف����اق م���ب���ارک ك���ه از
خدمات منحصر به فرد
در سطح اس��ت��ان تهران
به شمار میرود.
ّ
آی�����ت اهلل م �ح��م��دی
ریشهری ب��ا بیان این
ك��ه آق��ای علی عسکری
پیش از ری��اس��ت ص��دا و
ّ
سیما پیگیر تحقق این
پ�����روژه ب ��ودن ��د ،اف� ��زود:
ای�����ن ب��ی��ان��گ��ر ان �گ �ی��زۀ
آق������ای ع��ل��ی ع �س �ك��ری
ب������رای خ��دم��ترس��ان��ی
ب��ه ای ��ن آس��ت��ان ن��وران��ی
اس��ت و از خ��دای متعال
میخواهیم كه توفیقات ایشان را در
مسیر خدمت به اهل بیت؟مهع؟ بیشتر
گرداند.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق ��دس حض ��رت
عبدالعظی ��م حس ��نی؟ع؟ اظه ��ار
داش���ت :ما انتظار هم ��كاری ،تعامالت
و حمایته ��ای بیش ��تری از س ��ازمان
صدا و س ��یما داریم؛ زیرا ت ��ا به حال آن

گونه كه شایستۀ این ّ
محدث واالمقام
است ،برنامهها و پیامهای این آستان
ّ
مقدس ،منعكس نشده است.
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث بیان
كرد :انتظارات آس ��تان مق � ّ�دس ،از این
جه ��ت اس ��ت ك ��ه این ح ��رم ش ��ریف،

فرهنگی تبدیل شوند ،باید تالشهای
زیادی در این خصوص صورت گیرد.
آیت اهلل ریشهری افزود :با تأسیس
ّ
مؤسسۀ علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث و
دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث،
ای ��ن آس��ت��ان م �ق� ّ�دس ب��ه ی��ک قطب
ف ��ره� �ن� �گ ��ی در س �ط��ح
ج���ه���ان ت� �ب ��دی ��ل ش ��ده
اس ��ت و ان �ت��ظ��ار م� �یرود
ك��ه ای��ن قطب فرهنگی
ب��ا زیرساختهایی كه
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نظام ،استوانۀ استوار خود را ازدست داد
آیت اهلل ّ
یش ��هری
محمدی ر 
در مراس ��م گردهمایی مسئوالن
گزینش اس ��تان تهران در آستان
مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظی ��م
حس ��نی؟ع؟ ضم ��ن تس ��لیت
ای ��ام وف ��ات حض ��رت فاطم ��ۀ
معصوم ��ه؟اهع؟ و اظهار ّ
تأس ��ف و
تس ��لیت رحلت آیت اهلل هاشمی
رفس ��نجانی گف ��ت :ای ��ن م ��رد
بزرگ ��وار ،نقش مهمی در پیروزی
انق�ل�اب و تداوم آن در کن ��ار امام راحل و
مقام ّ
معظم رهبری داشت.
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ اظهار داشت:
نخستین باری که نام ایشان را شنیدم،
سال 42و مقارن دستگیری ایشان برای
س ��ربازی بود که به دلی ��ل فعالیتهای
انقالب ��ی و نوش ��تن کتاب ��ی در آن زم ��ان
به نف ��ع م ��ردم فلس ��طین و علی ��ه رژیم
صهیونیس ��تی ،رژیم طاغوت ،ایشان را
52

دستگیر کرد و مجبور به رفتن به خدمت
سربازینمود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره
به سالهای مختلف مسئولیت اجرایی
خود گفت :من همواره در این سالهای
متمادی ،چیزی جز صداقت و دلسوزی
ب ��رای نظ ��ام از ایش ��ان ندی ��دم .در واقع
نظ ��ام ،یک ��ی از اس ��توانههای اس ��توار
خودش را از دست داد.
یش� �ه ��ری
آی � ��ت اهلل م� �ح � ّ�م ��دی ر 

گ �ف��ت :ام���ی���دواری���م م����ردم م���ا و
ً
خ �ص��وص��ا گ���روهه���ای سیاسی،
قدر پیشگامان انقالب را بیش
از گذشته بدانند و ّ
توجه داشته
باشند کهفقطوقتیاینبزرگاناز
میان ما رفتند ،از آنها قدرشناسی
نکنند؛ ولیکن در زم��ان حیات
ایشان نیز ،نقدها نقد منصفانه
باشد و در حین نقد در این ّ
توهم
نباشند که با دشمن خود طرف
هستند؛ زیرا نقد مهربانانه و منصفانه با
ً
نقدخصمانه ،کامالمتمایزاست.
ّ
مق���دس حض���رت
تولی ��ت آس ��تان
عبدالعظی ��م حس���نی؟ع؟ بی���ان ک���رد:
امیدواری ��م که ای���ن ضایعۀ ّ
تأس���فبار،
ً
عبرت ��ی باش ��د ک���ه م���ردم و خصوص���ا
گروهه ��ای سیاس���ی از دوس���تان انقالب
ک ��ه ح ��ول محور رهب���ری هس���تند ،قدر
پیشگامان انقالب را در زمان حیاتشان
بیشتربدانند.

ّ
شرایط موفقیت هستههای گزینش ،در بیان آیت اهلل ریشهری
آیت اهلل ّ
یش ��هری در دیدار
محمدی ر 
مسئوالن گزینش اس ��تان تهران و برخی
شهرس ��تانها ضمن بیان لزوم و اهمیت
ّ
پرداخت ��ن به موضوع «ش ��رایط موفقیت
هس ��تههای گزین ��ش» گف ��ت :یک ��ی از
مهمتری ��ن مس ��ائلی که در س ��مینارهای
گزین ��ش بای ��د مورد بح ��ث و بررس ��ی قرار
گیرد ،مس ��ئلۀ ش ��رایط موج ��ود و مطلوب
هستههای گزینش است که در آن ،نقاط
ضعف و قوت موضوع بررسی شود.
تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحس ��نی؟ع؟ در ای ��ن دیدار
ـ ک ��ه به مناس ��بت هفتۀ گزین ��ش در تاالر

ش ��یخ مفید؟هر؟ حرم مطهر برگزار ش ��د ـ
ّ
 ،نخستین ش ��رایط موفقیت هستههای
گزین ��ش را «خودس ��ازی و تهذیب نفس»
اف ��رادی دانس ��ت ک ��ه ای ��ن هس ��تهها را
تشکیل میدهند و گفت :اگر هستههای
ّ
گزین ��ش بخواهن ��د موف ��ق باش ��ند بای ��د
شه ��ا در
دقیقتری ��ن و کاملتری ��ن گزین 
م ��ورد خود آنه ��ا انجام ش ��ده باش ��د؛ زیرا
شایستهترینهامیتوانندشایستهترینها
را انتخاب کنند.
رئیسدانشگاهقرآنوحدیثهمچنین
با اس ��تناد ب ��ه روایت ��ی از امیرمؤمنان؟ع؟
گف ��ت :بدترین مردم کس ��ی اس ��ت که در

جس ��تجوی عیبهای مردم است؛ ولی
از دیدن عیبهای خود ،کور است .طبق
این حدیث ،کس ��ی که ب ��رای گزینش یا
ب ��رای کس ��ب اطالع ��ات در جس ��تجوی
عیبهای دیگران است ،ولی عیبهای
روش ��ن و آشکار خود را نمیبیند و درصدد
اصالح خود نیست ،جایگاه او از شخص
معی ��وب و بلک ��ه از همۀ مردم ،پس� �تتر
است.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری همچنین
ّ
دومینشرطموفقیتهستههای گزینش
را «رعایت موازین اس�ل�امی» برش ��مرد و با
اشاره به صدور فرمان هشت مادهای امام

مأمور گزینش در تحقیقات خود به عمل
خالفی برخورد نمود ،حق ندارد افشاگری
نم ��وده و عی ��ب او را ب ��رای دیگران ��ی که
نمیدانند بازگو کند و آبروی او را بریزد.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری همچنین
پ ��س از بیان روایت ��ی از رس ��ول اکرم؟ص؟
ک ��ه« :کس ��ی ک ��ه از ب ��رادر دینی خ ��ود کار
ناشایس ��تهای را بدان ��د و پنه ��ان کن ��د،
خداون ��د نی ��ز روز قیامت ،گناه ��ان او را از
دی ��دۀ م ��ردم پنه ��ان میکند» ،گف ��ت :بر
اس ��اس ای ��ن روایت ،اگر مس ��لمانی برای
رعایت فرمان الهی ای ��ن راز را در دل نگه
داش ��ت و افشاگری نکرد ،خداوند متعال
نی ��ز در پ ��اداش ای ��ن رازداری ،روز قیامت
برای او راز داری میکند و کردار ناشایستۀ
او را افشا نمیکند.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق ��دس حض ��رت
عبدالعظیمحسنی؟ع؟،درادامه«توجیه
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راحل؟هر؟ در این باره و مأموریت نظارت
هیئ ��ت عالی گزین ��ش بر اج ��رای موازین
اس�ل�امی در گزینشها گف ��ت :بحمداهلل
ّ
شه ��ا در رعای ��ت موازین
موفقی ��ت گزین 
اسالمی چش ��مگیر بوده است؛ ولی ّ
تصور
میکن ��م که بی ��ش از این بای ��د در رعایت
موازین الهی دقت نمود.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری همچنین
در تأ کید رعایت موازین اسالمی در بخش
گزینش ادارات گفت :تجسس باید به
گونه باشد که اسالم اجازۀ آن را میدهد؛
زی ��را طبق آن�چ��ه ق��رآن
ک� ��ری� ��م ب � ��ا ص���راح���ت
اع�ل�ام ف��رم��وده ک��ه «وال
ت �ج �س �س��وا» ،تجسس
به��ای دی�گ��ران
از ع�ی� 
و ک��اره��ای خ�لاف��ی که
ً
م �ع �م��وال م�م�ک��ن اس��ت
ان��ج��ام ش� ��ود ،ممنوع
است ،مگر این که ضرورت اقتضا نموده
باشد.
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث با بیان
این که در فتاوای وارده مکرر بیان ش ��ده
است که در کارهای اطالعاتی ،دایر بودن
امر بین «وجوب» و «حرمت» است گفت:
تجس ��س یا واجب اس ��ت ی ��ا ح ��رام .اگر
ضرورت داشت واجب است و اگر ضرورت
نداشت ،حرام است .این یعنی ّ
تجسس
مستحب یا مباح و یا مکروه وجود ندارد.
رئیس دانش ��گاه ق ��رآن و حدیث ضمن
اس ��تناد ب ��ه آی ��ۀ ش ��ریف «فم ��ن یعم ��ل
مثق ��ال ّذرة خی ��ر ی ��ره و  »...تصریح کرد:
هستههای گزینش اگر بخواهند موازین
اله ��ی را رعایت کنن ��د باید نق ��اط قوت و
مثبت افراد را هم در نظر بگیرند و سپس
به جمعبندی برسند .افراد در کنار نقاط
ضع ��ف ،نق ��اط ق � ّ�وت و مثبت ��ی دارند که

فه ��ای آنها ب ��ا نقاط ق ��وت آنها
ا گ ��ر ضع 
جمعبندی شود ،نتیجه این میشود که
خدمت آنها در نظام ،بالمانع ،بلکه مفید
است ،و اگر تنها نقاط ضعف در نظر گرفته
شود ،نتیجه این است که باید از خدمت
در جمهوری اسالمی محروم گردد.
آیت اهلل ّ
یش ��هری در ادامه
محمدی ر 
«خودداری از افشاگری» را سومین مسئل ه
بس ��یار مهم در خص ��وص رعایت موازین
شه ��ا برش ��مرد و گفت:
اس�ل�امی در گزین 
افشاگریاز گناهان کبیرهاست.وقتی که

مسئولین ذی ربط» را یکی دیگر از شرایط
ّ
موفقیت هس ��تههای گزینش برشمرد و
با اش ��اره به تجربیات خود در حوزههای
اجرای ��ی گفت :اگر همکاران و مس ��ئوالن
ذی رب ��ط نس ��بت ب ��ه کار انس ��ان توجیه
باش ��ند ،کارها بهت ��ر پیش ��رفت میکند و
با س ��رعت بیش ��تری انجام میشود و نیز
مشکالت کمتری پیش میآید.
ّ
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث «توجه
به نق ��اط ضعف کاره ��ای خ ��ود» را دیگر
نکتۀ مهم و قابل ّ
توجه برشمرد و گفت:
یک ��ی دیگ ��ر از ش ��رایط
ّ
موفقیت در همۀ کارها
و در خص ��وص هم ��ۀ
نه ��ا ّ
توجه به نقاط
ارگا 
ضعف کاره ��ای انجام
ش ��ده اس ��ت که در این
باره از دش ��منان بیشتر
میتوان اس ��تفاده کرد؛
چون دشمن به نقاط ضعف انسان بیشتر
ّ
فه ��ای انس ��ان را بهتر
توج ��ه دارد و ضع 
درک میکند.
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری در ابتدای
این نشست در خصوص «جایگاه مسئلۀ
گزینش در اس�ل�ام » گفت :از دیدگاه قرآن
کری ��م و احادی ��ث اس�ل�امی ،گزین ��ش ب ��ر
اساس شایستگیها یک ّ
سنت عام الهی
در نظام آفرینش است و نخستین هستۀ
گزینش ،خداوند متعال است که بر اساس
شایستگیها افرادی را گزینش میکند و
مس ��ئولیتها و مأموریتهای ��ی را به آنها
میسپارد.
آیت اهلل ّ
یش ��هری در بیان
محمدی ر 
روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ گفت :در روایت
آمده «کس ��ی که فردی را از جمعی به کار
گمارد که در میان آن جمع ،شایس ��تهتر از
ً
او وجود داش ��ته باشد ،قطعا به خداوند و
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پیامبرش و مؤمنان خیانت کرده است».
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث با بیان
این ک ��ه هیچ چیز ب ��ه ان ��دازۀ متصدیان
ناشایسته ،چهرۀ اسالم را نازیبا نمیکند،
مجری خوب
اظهار داشت :قانون خوب،
ِ
و شایسته میخواهد و کاملترین قوانین
اگر به دس ��ت مجریان ناشایسته بیفتد،
نتیجهای نخواهد داشت و موجب متهم
شدن قانون و قانونگذار خواهد شد.
آی ��ت اهلل ّ
یش ��هری تصریح
محمدی ر 
ک ��رد :امروز در دنیا هر چه انجام دهیم به

عنوان اس�ل�ام و حکومت اس�ل�امی انجام
میدهی ��م؛ زی ��را دنیای ام ��روز ،اس�ل�ام را
در ک ��ردار ما میبیند .از ای ��ن رو امروز باید
عمل ما نش ��اندهندۀ اسالم واقعی باشد
زی ��را اگر چنین نش ��د ،نه تنها ب ��ه یکی از
مهمترین آرمانهای انقالب اسالمی ـ که
صدور انقالب و جهانی شدن اسالم است
ـ نخواهی ��م رس ��ید ،بلکه مردم مس ��لمان
جامع ��ۀ خ ��ود را نیز از اس�ل�ام ،خس ��ته و از
انقالب اسالمی بیزار خواهیم نمود.
رئی ��س مؤسس ��ۀ علم ��ی ــ� �ـ فرهنگ ��ی

دارالحدیث اظهار داش ��ت :تشکیالتی که
ّ
متکفلامر گزینشاست،اساسوزیربنای
تشکیالت حکومتی اس�ل�ام است ،که اگر
مورد ّ
توجه قرار گیرد و درس ��ت عمل کند،
حکومت ـ که امانت الهی مردم اس ��ت ـ به
دست امانتداران شایسته سپرده میشود،
و اسالم در جامعه پیاده میگردد.
همای ��ش گزینش ب ��ه ّ
هم ��ت هیئت و
هستۀ گزینش آستان ّ
مقدس با همكاری
مراكز گزینش ��ی اس ��تان ته ��ران و برخی از
شهرستانها برنامهریزی و برگزار گردید.

لاّ
برگزاری مراسم جشن تکلیف  13٠٠نفر از دانشآموزان دختر و پسر در مص ی بزرگ ری
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مراس ��م جش ��ن تکلی ��ف و عب ��ادت
مدارس دخترانه و پسرانه آموزش و
پرورش منطقۀ چهارده در مصالی
بزرگ ری ،بیست و هفتم و بیست
و هشتم دی ماه برگزار گردید.
در تاریخ بیس ��ت و هفتم دیماه،
برنام ��ۀ عب ��ادی ـــ سیاس ��ی جش ��ن
تکلی ��ف یکه ��زار و دویس ��ت نف ��ر از
دخت ��ران دانشآموزش ،طی مراس ��می
معن ��وی و باش ��کوه در مص�ل�ای ح ��رم
حضرت عبدالعظیم؟ع؟ برگزار شد.
در ابت ��دای ای ��ن مراس ��م ،یک ��ی از

دانشآم ��وزان ق ��اری ق���رآن ،آیات���ی از

کت ��اب وح ��ی را ت�ل�اوت نمود و س ��پس
برنامۀ جش ��ن عبادت و بی ��ان احکام و
در نهایت ،برگزاری نماز باشکوه عبادت
دانشآموزان به جماعت اجرا گردید.

ب��ی��س��ت و ه���ش���ت���م دی م������اه ن��ی��ز
دانشآموزان پسر از منطقۀ چهارده
آموزش و پرورش در آستان ّ
مقدس
حضرت عبدالعظیم؟ع؟ ،ورود خود
به ّ
سن تکلیف جهت انجام دادن
احکام الهی را جشن گرفتند .آستان
م�ق� ّ�دس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
همه س��ال��ه میزبان ه����زاران نفر از
دان�شآم��وزان دختر و پسری است که
جشن تکلیف خ��ود را در ای��ن ب��ارگ��اه
ملکوتی برگزار میکنند.

نزاع سیاسی ،نتیجۀ یقین نداشتن به خدا و معاد است
محمد ّ
آیتاهلل ّ
محمدی ریشهری،
نماین ��دۀ مجل ��س خب ��رگان رهب ��ری
و تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم حسنی؟ع؟ ،امروز در دیدار
سپاهیان سپاه سیدالشهدا؟ع؟ به ایراد
س ��خنرانی پرداخ ��ت و اظه ��ار داش ��ت:
آث ��ار و برکات یقی ��ن در زندگ ��ی فردی و
اجتماعی مسلمانان ،بسیار است.

آیتاهلل ّ
محمدی ریش���هری با اشاره
به ف ��رازی از دعای «م���کارم األخالق»،
ابراز ک ��رد :ام ��ام س ��جاد؟ع؟ از خداوند
متع ��ال در ای ��ن دع ��ای نوران ��ی چنین
درخواس ��ت میکند ک ��ه« :بارالها؛ یقین
مرا برترین یقین قرار ده!».
ّ
وی افزود :ش ��جاعت ،توکل و اعتماد
به خداون ��د ،از آثار و نتایج یقین اس ��ت

اگر انس ��ان به مقام یقین برس���د و مبدأ
و معاد الهی را قبول داش���ته باشد ،هرگز
از نامالیمات زندگی ناراحت نمیش���ود
و در میدان مبارزه با دش���منان الهی نیز
واهمه و ترسی به دل راه نخواهد داد.
نماین ��دۀ مجلس خب���رگان رهبری با
بیان این که اخالص ،ثمرۀ یقین است،
گفت :ظاهرس���ازی و انج���ام دادن امور

دعواهای سیاسی روی نمیآورد.
ّ
یش ��هری،
محم ��دی ر 
آی� �تاهلل
صداق ��ت را از دیگ ��ر آث ��ار یقی ��ن معرفی
ک ��رد و گف ��ت :امام عل ��ی؟ع؟ فرمودند:
«بهترین و شریفترین خصوصیت اهل
یقین ،صداقت است؛ آنچه میگویند با
چیزی که میدانند ،یکی است» .اهل
بیت؟مهع؟ ،باالترین مصداق و مجسمۀ
صداقت هستند.
وی اف ��زود :ص ��دق ،ریش ��ه در یقی ��ن

خوشرفتاری ،از عوامل جذب غیر مسلمانان به دین اسالم است
ّ
ّ
محم ��دی
محم ��د
آی���تاهلل
ریش���هری ،نماین ��دۀ مجل ��س
خبرگان رهبری و تولیت آس ��تان
ّ
مق���دس حض ��رت عبدالعظی ��م
حس ��نی؟ع؟ ،در کالس درس
خ���ارج فق ��ه خ ��ود ک ��ه در همین
آستان برگزار ش ��د ،با اشاره به آثار
حسن معاشرت گفت :پیامبر؟ص؟
فرمودن ��د :اگر کس ��ی بخواهد نام
مسلمانی بر او صدق کند باید با همگان
خوشرفتار باشد.
وی اف ��زود :مس ��لمان از بدزبان ��ی و
بدرفتاری پرهیز میکند و نام مس ��لمان

بودن ،نخس ��تین اثر و فایدهاش ُحسن
معاشرت به شمار میرود.
آی� �تاهلل ّ
یش ��هری بیان
محم ��دی ر 
داش ��ت :مس ��لمان در عین ح ��ال که با

دش ��منان خدا دش ��من اس ��ت ،با
دوستان خدا نیز دوستی میورزد
و ب ��ا کس ��انی ک ��ه گن ��اه علن ��ی
نمیکنند ،خوشرفتاری میکند
تا آنان نیز تأثیر پذیرفته و از انجام
دادن گناه ،پرهیز کنند.
نمایندۀمجلسخبرگانرهبری
با بی ��ان این ک ��ه خوشرفتاری،
س ��بب ج ��ذب ّ
محب ��ت دیگ ��ران
یش ��ود ،اب ��راز ک ��رد :خوشرفت ��اری،
م 
ّ
محبت دیگران را دائمی میکند و سبب
میشود غیر مسلمانان به اسالم گرایش
پیدا کنند و جذب شوند.
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ب���رای غیر خ ��دا ،نتیجۀ ع ��دم اخالص
اس���ت .انس ��ان اگر مقام یقی ��ن را درک
کن���د ،در همۀ ام ��ور دنی ��وی و اخروی،
مخلصان ��ه عم ��ل میکن ��د،
اخ�ل�اص و یقی ��ن ،ارتباط ��ی
ناگسستنی باهم دارند.
تولیت آستان ّ
مقدس حضرت
عبدالعظیمحسنی؟ع؟باتأ کید
ب���ر ای���ن ک ��ه انس ��ان مخلص،
هیچ عمل اله ��ی را با لذتهای
دنیوی تعویض نمیکند ،بیان
داش ��ت :اخالص ،سرمایۀ یقین است و
فرد مخلص ،هم ��ۀ اعمال خود را برای
رضای الهی انجام میدهد.
این ّ
مفس ��ر قرآن کریم با بیان این که
می���زان یقین با باور انس ��ان نس ��بت به
یش ��ود،
خداون ��د و آخرت س ��نجیده م 
تصریح کرد :حضور رزمندگان در میدان
نب���رد ،نتیجۀ همین یقی ��ن و اعتقاد به
خداوند و معاد است.
وی با تأ کید بر این که یقین ،دورویی

یب ��رد ،اظه ��ار داش ��ت :ا گ ��ر
را از بی ��ن م 
انسان ،همۀ اعمال خود را برای رضای
اله ��ی انج ��ام دهد ،هرگز به مش ��اجره و

دارد .ه ��ر می ��زان انس ��ان ب ��اورش ب ��ه
مب ��دأ و معاد بیش ��تر باش ��د ،صداقت او
نیز بیش ��تر خواهد بود .انس ��ان راستگو
زمان ��ی که برایش س ��خنی ضرر
داشته باش ��د ،دروغ نمیگوید و
از دروغی که برایش سود داشته
باش ��د ،پرهی ��ز میکن ��د و ای ��ن،
بهتری ��ن مقیاس ب ��رای ارزیابی
ایمان به شمار میرود.
نماین ��دۀ مجل ��س خب ��رگان
رهبری با تأ کید بر این که مؤمن
ممکن اس ��ت گناه کند ،ولی هرگز دروغ
نمیگوید ،گفت :کس ��ی دروغ میگوید
که آیات الهی را باور نداشته باشد.
وی در پای���ان ب���ا بیان این ک���ه زهد از
نتای ��ج یقین اس ��ت ،خاطر نش ��ان کرد:
زهد ،عدم دلبس ��تگی به ظواهر دنیوی
است .شهدا به سبب عدم دلبستگی به
دنیا پا به میدان جهاد میگذارند .زهد،
میوۀ یقین است.

